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

 

Memorando nº 215 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC
Maceió, 18 de fevereiro de 2022.

À Unidade demandante Assessoria de Assistência Médica e
Odontológica
Assunto: Nova contratação. Coleta de Resíduo Hospitalar.
AAMO.

 

Com os cumprimentos devidos, venho através desse
documento informar que o contrato nº 09/2017 (0280574) com a
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. já se avizinha de seu
prazo de vigência, mais precisamente em 21/07/2022. Não há mais
possibilidade de prorrogação já que se completarão os 60 (meses)
limitantes previstos no artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93, in
verbis:

 
Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
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 (grifo nosso); 

 

Considerando que a seção destinatária é a unidade
demandante, urge necessária a elaboração do Documento de
Formalização de Demanda (DFD) para guiar a elaboração do Termo
de Referência respectivo, essencial para a regular evolução destes
autos.

Não obstante, incluir em despacho complementar
ao Documento de Formalização de Demanda as resposta aos
seguintes pontos: 
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a) Se a contratação pretendida está prevista no Plano
Anual de Contratações do TRE-AL;

b) A estimativa de quantidades e suas especificações
(equipamentos e postos);

c) As soluções viáveis, inclusive as exigências
relacionadas à manutenção e à assistência técnica, se for o caso;

d) Os demonstrativos dos resultados pretendidos com
essa contratação;

e) As providências a serem adotadas pelo TRE-AL para
adequar os ambientes, caso necessário;

f) Se há a necessidade de contratações correlatas e/ou
interdependentes; 

g) Os impactos ambientais e as respectivas medidas
mitigadoras (por exemplo, forma de descarte dos consumíveis
utilizados).

 
Para fins de consulta, o Termo de Referência que originou

o contrato atual é o 0231266.
Dessa forma, remeto o processo para as providências

iniciais e necessárias.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 18/02/2022, às 09:40, 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
1015908 e o código CRC 20A48862.
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

Setor Requisitante: ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 
ODONTOLÓGICA – AAMO

Responsável pela Demanda: Dr. José de Araújo Pinto Matrícula: 3092V029

E-mail: josepinto@tre-al.jus.br Telefone: (82) 
2121-7747 / 2121-7746

1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado, 
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

Atender ao PGRSS – Programa de Geração de Resíduos do Serviços de Saúde,
implantado em 2007 nesta Assessoria, conforme determinação da RDC nº 306, de
7/12/2004 da ANVISA e Resolução CONAMA nº 358/05.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.

Coleta de resíduos hospitalares uma vez por semana

3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços.

Julho de 2022

4. Indicação do membro da equipe de planejamento e, se necessário, o 
responsável pela fiscalização.

Membro equipe de planejamento: Drº. JOSÉ DE ARAÚJO PINTO
Responsável pela fiscalização: ANTÕNIO VIEIRA COIMBRA FILHO

Maceió/AL, 22/2/2022

Antônio Vieira Coimbra Filho
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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 fevereiro de 2022.
À SEGEC
Atendendo ao solicitado no Memorando 215

(1015908) encaminho as respostas abaixo:
a) Sim;
b) Não se aplica;
c) Não se aplica;
d) O recolhimento e destinação adequados dos

resíduos produzidos por esta unidade;
e) Não se aplica;
f) Não;
g) Sem impacto ambiental, uma vez que o contrato

prevê o recolhimento e destinação adequados dos resíduos
gerados pelo setor médico.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO VIEIRA COIMBRA FILHO, Técnico
Judiciário, em 21/02/2022, às 17:49, 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
1016990 e o código CRC BFB3BF58.

0001468-26.2022.6.02.8000 1016990v1
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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

I – OBJETO

 

A contratação de empresa especializada em serviço de coleta, transporte e tratamento
de resíduos dos serviços de saúde (lixo hospitalar/infectante), de forma contínua,
visando o descarte deste material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e
Odontológica, pelo período inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a
critério do CONTRATANTE, nos termos do artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93.

 

II – JUSTIFICATIVA

 

A contratação explicitada acima vislumbra atender ao PGRSS – Programa de Geração
de Resíduos dos Serviços de Saúde, implantado em 2007 na Assessoria de Assistência
Médica e Odontológica, conforme determinação da RDC nº 306, de 07/12/2004 da
ANVISA e Resolução CONAMA nº 358/05.

 

Vale ressaltar que o acúmulo de Lixo Hospitalar dos grupos A (resíduo infectante e
biológico), B (resíduo químico-farmacêutico) e E (resíduo pérfuro-cortante) são de
extrema periculosidade, podendo gerar a proliferação de doenças e, com isso, colocar
em risco a saúde pública e dos servidores que compõem este Tribunal Eleitoral. Além,
trata-se de um serviço essencial, bem como é necessário que o serviço contratado seja
de forma contínua.

 

Tal contratação pretende em curto e médio prazo atingir os seguintes objetivos: reduzir
os riscos ao ambiente de trabalho e à comunidade, continuar a adequação das
atividades desenvolvidas pela AAMO às normas vigentes, aperfeiçoar continuamente as
medidas de segurança e higiene no trabalho, reduzir os custos do manejo de resíduos,
inclementando a reciclagem; contribuir para que toda a comunidade usufrua de um
meio ambiente equilibrado e saudável, diminuir a quantidade e a periculosidade dos
resíduos contaminantes. 

 

III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
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a) A coleta dos resíduos médico-odontológicos dos grupos A, B e E (já descritos supra)
será realizada pela CONTRATADA, semanalmente, através de bombonas de 200
(duzentos) litros de capacidade, identificadas pelo risco associado, de acordo com a
NBR7500. O material a ser descartado será tratado por meio térmico, com o fim de se
tornar inerte ou descaracterizado, viabilizando sua destinação final.

 

b) A coleta deverá ser realizada na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sito
na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP nº 57051-090, município de
Maceió, estado de Alagoas.

 

c) O recolhimento da bombona deverá ser realizado, preferencialmente (salvo motivo
justificado), às sextas-feiras das 14 horas às 19 horas, tendo em vista que tal período
não coincide com o maior fluxo de pessoas ou atividades no âmbito do Tribunal. 

 

IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

a) Informar, por escrito, seus dados bancários, contendo banco, agência e
conta, onde serão depositados os pagamentos, para conhecimento do
Contratante;

 

b) Retirar as bombonas utilizando os EPI's necessários para evitar a contaminação de
seus funcionários, substituindo de imediato a bombona recolhida por outra semelhante,
passada por processo necessário de esterilização;

 

c) Cuidar para que  restos dos materiais infecciosos não fiquem no local de
recolhimento nem no hall de entrada durante o transporte da bombona;

 

d) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da solicitação, salvo ocorrência por força maior;

 

e) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução ou inexecução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral;
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f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

 

g) Comunicar ao fiscal/gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

 

h) Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, previdenciárias e
tributárias decorrentes da contratação, sendo que o pessoal colocado à disposição dos
serviços é de sua inteira responsabilidade, não cabendo transferi-la, em hipótese
alguma, ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e
qualificações técnicas exigidas pelo CONTRATANTE;

 

j) Apresentar faturas correspondentes aos valores contratados;

 

k) Ocorrendo danos, por ocasião dos serviços, a contratada deverá repô-las, em
quantidades e qualidade, ou ressarci-las, a título de indenização, sem prejuízo das
sanções previstas na lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos); incidindo o
percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor contratual por peça
danificada/inutilizada, devendo ser observado que o limite mínimo será modificado, e
aposto, conforme o valor da peça, caso a quantia obtida pelo suso percentual não seja
suficiente para o restabelecimento;  

 

V - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Fiscal de Contrato;

 

b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal;

 

c) Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes.

 

d) Indicar o local, nesta Capital, para conhecimento de entrega da Contratante, onde os
serviços serão executados;
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VI – PRAZOS PARA EXECUÇÃO

 

Após a assinatura e publicação do contrato, caberá à CONTRATADA  realizar o
recolhimento das bombonas, semanalmente, obedecendo o disposto no item III, alínea
c.

 

VII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, emitida pela Receita Federal;

 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito –
CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS:
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante;

 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal Superior do
Trabalho.

 

VIII – REQUISITOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

A empresa deverá apresentar um Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a prestação de serviço pela
proponente, de forma satisfatória com características compatíveis com o objeto deste
Termo de Referência;

 

IX – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para
abertura da licitação. 

 

a1) documentação deverá:

a1.1) Estar em nome da licitante;

a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta)
dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a
Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º,
do Decreto nº 6.106/2007;

a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.

 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de
que não emprega nem empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o ter- ceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vin- culados a este Tribunal de
Justiça, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela
Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012,
ambas do Conselho Nacional de Justiça.

 

X – DO REAJUSTE

 

a) O reajuste do valor mensal do contrato será anual, 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.

 

XI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

a) As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados
em Gestão e Administração do Programa – Nacional, PTRES n° 059407, Natureza da
Despesa n° 339039 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
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XII - FORMA DE PAGAMENTO

 

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

 

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

 

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para
que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.

 

f) CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social e/ou
Receita Federal;

 

g) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa
Econômica Federal;

 

h) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;

 

i) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

 

j) Certidões Negativas de Débitos da Secretaria de Estado da Fazenda a da
Prefeitura Municipal (CND's).
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XIII – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

 

a) A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor da
AAMO, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC.

 

b) As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC  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.

 

XIV – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

 

a) O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60
(sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96. A renovação do
termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa para verificar se
as condições oferecidas pelo licitante contratado continuam vantajosas para a
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

XV – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

 

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

 

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento),
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

 

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações
assumidas;
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a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

 

a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional
n° 8.666/93;

 

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais;

 

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas cumulativamente
com as demais;

 

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

 

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

 

 

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 25/02/2022, às 09:27, 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
1018460 e o código CRC CB3F1E2B.

0001468-26.2022.6.02.8000 1018460v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2022.
Ao GSAD, 
 
Encaminho Termo de Referência (1018460) com o

fim de possibilitar o desenvolvimento de nova contratação de
empresa especializada em serviço de coleta, transporte e
tratamento de resíduos dos serviços de saúde (lixo
hospitalar/infectante).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 25/02/2022, às 09:31, 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
1019800 e o código CRC CFDFF2D4.

0001468-26.2022.6.02.8000 1019800v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2022.
À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Aprovo, nos termos do art. 7º, da Resolução

TRE/AL Nº 15.787/2017, o termo de referência apresentado
nestes autos (v. doc. 1018460) ao tempo que submeto à
consideração dessa Diretoria a proposição de contratação dos
serviços para, em aquiescendo com ela, encaminhar os autos
à COMAP para a competente instrução.

À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/03/2022, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021384 e o código CRC BF7D8574.
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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.
Aquiescendo com a proposição da SAD (1021384) e,

considerando o Termo de Referência (1018460), faço encaminhar os
presentes autos à COMAP para as providências de que trata o art. 8º
da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/03/2022, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022145 e o código CRC 0530CFC0.

0001468-26.2022.6.02.8000 1022145v1
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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 SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1022145, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/03/2022, às 15:01, 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
1023087 e o código CRC 61768B55.

0001468-26.2022.6.02.8000 1023087v1
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E-mail - 1023926

Data de Envio: 
  09/03/2022 15:39:07

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

Para:
    comercial@serquip-al.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta de preços. Contratação. Coleta resíduos médico-odontológicos A, B e E. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Com a proximidade do fim da vigência do Contrato Nº 09/2017, mês de julho/2022, que este Tribunal
mantém com a Serquip e objetivando nova contratação para serviço de coleta dos resíduos médico-
odontológicos dos grupos A, B e E, semanalmente, através de bombona de 200 (duzentos) litros de
capacidade, conforme termo de referência anexo, solicitamos para a instrução de nova contratação direta
a documentação abaixo:

- Proposta de preços constando valor unitário, mensal e anual;

- Notas fiscais e/ou notas de empenho para comprovação do valor de mercado;

- Certidão de Exclusividade emitida pelo órgão competente;

- Declaração de inexistência de nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
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de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

______, de de 2022.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1018460.html
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CERTIDÃO IMA
Nº 2022.07010037667.CERT.IMA

Ficam reservadas a este órgão quaisquer ações fiscais/monitoramentos, assim como eventuais
exigências ambientais que se mostrarem necessárias.

Nº Processo: 2022.04013683576.OS.IMA
EMISSÃO: 07/01/2022

Re
qu

er
 V

al
id

aç
ão

Interessado
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS AL LTDA

CNPJ
06.121.325/0001-09

Endereço
Rua Secundária 2 , Nº S/N , Distrito Industrial Luis Cavalcante
, Quadra 784, Lote 480, Maceió/AL

Contato
Telefone:

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas - IMA/AL certifica para os devidos fins que
a empresa SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, inscrita no CNPJ 06.121.325/0001-
09, localizada na Rua Secundária 02, Quadra 784, Lote 480, S/N, Distrito Industrial Luiz
Cavalcante, em Maceió/AL, é a única empresa licenciada neste órgão ambiental para realizar
a atividade de tratamento térmico por incineração de resíduos de serviços de saúde. 

Descrição da Certidão

Maceió (AL), 07 de Janeiro de 2022

Gustavo Ressurreição Lopes
Diretor Presidente  

Sergio Galvão Elias de Godoy Neto
Gerente de Licenciamento - GELIC
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E-mail - 1032801

Data de Envio: 
  23/03/2022 14:23:51

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

Para:
    comercial@serquip-al.com.br
    patricia@serquip-al.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Documentação pendente. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 

Prezada Patrícia,

Boa tarde,

Para darmos continuidade à instrução de nova contratação do serviço de coleta dos resíduos médico-
odontológicos dos grupos A, B e E com essa empresa reiteramos a necessidade do envio da
documentação abaixo:

- Três/quatro notas fiscais e/ou notas de empenho para comprovação do valor de mercado;

- Declaração de inexistência de nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:
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Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

______, de de 2022.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1018460.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de nova contratação para a prestação

do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos dos serviços de saúde, classe I dos grupos A, B e E, por
meio de inexigibilidade de licitação, com a empresa SERQUIP
TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, de acordo com Memorando
215/2022 - SEGEC 1015908 e termo de referência 1018460.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho COMAP 1023087.
 
A empresa apresentou proposta (1026969) com valor de

R$ 94,88 (noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), por
bombona de 200 litros, o que representa o valor mensal de R$ 379,52
(trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), para
quatro coletas ao mês, totalizando o valor de R$ 4.554,24 (quatro mil
quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
anual.

 
Para demonstração da compatibilidade do preço de

mercado, a SERQUIP enviou notas fiscais, evento 1034603.
 
Foram juntadas a certidão de exclusividade do

IMA 1026977, declaração de inexistência da prática de nepotismo
1034605 e certidões de regularidade da empresa 1034621.

 
Sugerimos, s.m.j., a contratação com a

empresa SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, CNPJ:
06.121.325/0001-09, por inexigibilidade de licitação, nos termos do
Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93 pelo valor total de R$ 4.554,24
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(quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro
centavos).

 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 25/03/2022, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/03/2022, às 11:33, 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
1034623 e o código CRC 45495F07.

0001468-26.2022.6.02.8000 1034623v1

Despacho SEIC 1034623         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 44



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

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1034623, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 25/03/2022, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034880 e o código CRC BA01E336.

0001468-26.2022.6.02.8000 1034880v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
À COFIN, para realizar a respectiva reserva de

crédito.
Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do

respectivo contrato.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2022, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035770 e o código CRC 78A067C9.

0001468-26.2022.6.02.8000 1035770v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
À SGO,
 
para emissão de pré-empenho, nos termos do

Despacho GSAD 1035770.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 28/03/2022, às 18:32, 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
1035915 e o código CRC 4F8B1219.

0001468-26.2022.6.02.8000 1035915v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/03/2022, às 10:12, 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
1036159 e o código CRC ECD612EF.

0001468-26.2022.6.02.8000 1036159v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 29/03/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036686 e o código CRC 2C331F0C.

0001468-26.2022.6.02.8000 1036686v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 100/2022 - RO 406.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 29/03/2022, às 16:23, 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
1036687 e o código CRC C21DDA79.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CONTRATO Nº XX/2022
Processo nº 0001468-26.2022.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  DE
COLETA  DE  RESÍDUOS  SÓLIDOS CELEBRADO
ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, E A EMPRESA SERQUIP
TRATAMENTOS RESÍDUOS AL 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
nº 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  SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA,
situada  no  Distrito  Industrial  Governador  Luís  Cavalcante,  Rua  Secundária  2,  s/n,
Quadra 784, Lote 480 - Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP: 57082-000, inscrita no
CNPJ/MF  sob  o  n°  06.121.325/0001-09,  celular:  (82)  99123-4432,  e-mail:
patricia@serquip-al.com.br , neste ato representada pelo Sr. Bruno Broad Rizzo Dorea,
portador da Carteira de Identidade nº 98001334230 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº
051.239.534-93  daqui por diante denominada CONTRATADA, com fulcro no art.  25,
caput, da Lei nº 8.666/93,  em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos  Administrativos), resolvem  celebrar  o
presente contrato de prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos, observadas
as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal 8.666/93 e
alterações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito
Público  e,  supletivamente,  notadamente  nos  casos  omissos,  as  disposições  da Lei
Federal n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787,
de  15/02/2017,  sobre  Norma de  Contratação,  disponível  no  site  www.tre-al.gov.br,
seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, Resoluções. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente  contrato  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviços  de  coleta,
transporte, o tratamento e a destinação final do material gerado pela Assessoria de
Assistência  Médica e Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA
358/05. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A coleta dos resíduos médico-odontológicos dos grupos A (resíduo infectante e
biológico),  B  (resíduo  químico-farmacêutico)  e  E  (resíduo  pérfuro-cortante)  será
realizada pela CONTRATADA, semanalmente, através de bombonas de 200 (duzentos)
litros de capacidade, identificadas pelo risco associado, de acordo com a NBR7500. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - O material a ser descartado será tratado por meio térmico,
com o fim de se tornar inerte ou descaracterizado, viabilizando sua destinação final.

PARÁGRAFO  SEGUNDO - A coleta deverá ser realizada na Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, sito na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP nº
57051-090, município de Maceió, estado de Alagoas.

PARÁGRAFO  TERCEIRO -  O  recolhimento  da  bombona  deverá  ser  realizado,
preferencialmente  (salvo  motivo  justificado),  às  sextas-feiras  das  14  horas  às  19
horas, tendo em vista que tal período não coincide com o maior fluxo de pessoas ou
atividades no âmbito do Tribunal.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

O valor total estimado da contratação, considerando a vigência de 12 (doze)
meses, será de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte
e  quatro  centavos),  decomposto  no  pagamento  mensal  estimado  de  R$  379,52
(trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), considerando o valor
de R$ 94,88 (noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) por bombona de 200
(duzentos) litros.

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  Além  dos  ganhos,  já  compõem  os  preços  acima  todas  as
despesas  necessárias  ao  cumprimento  das  obrigações  contratuais  da  Contratada,
como  tributos,  encargos  sociais  e  trabalhistas,  insumos,  despesas  operacionais  e
outras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Poderão ser descontados do pagamento 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  em  conformidade  com  a
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legislação tributária vigente, inclusive no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços
(ISS).

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 n.º 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
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor da
AAMO, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
SEGEC 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

As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos
recursos  orçamentários  aprovados  para  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,
consignados em Gestão e Administração do Programa – Nacional, PTRES n° 059407,
Natureza da Despesa n° 339039 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

PARAGRAFO ÚNICO – As despesas relativas a outros exercícios, correrão por conta dos
recursos orçamentários respectivos.  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

A empresa contratada se obriga a:
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a) Informar, por escrito, seus dados bancários, contendo banco, agência e conta, onde
serão depositados os pagamentos, para conhecimento do Contratante;

b) Retirar as bombonas utilizando os EPI's necessários para evitar a contaminação de
seus  funcionários,  substituindo  de  imediato  a  bombona  recolhida  por  outra
semelhante, passada por processo necessário de esterilização;

c)  Cuidar  para  que  restos  dos  materiais  infecciosos  não  fiquem  no  local  de
recolhimento nem no hall de entrada durante o transporte da bombona;

d)  Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços  contratados,  devendo  as  falhas  que
porventura venham a ocorrer  serem sanadas em até 24 (vinte  e quatro)  horas,  a
contar da solicitação, salvo ocorrência por força maior;

e)  Responder  pelos  danos  causados  direta  ou  indiretamente  à  Administração  do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execução ou inexecução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade  à  fiscalização  ou  ao  acompanhamento  pelo  Tribunal  Regional
Eleitoral;

f)  Aceitar nas mesmas condições contratuais,  os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

g)  Comunicar  ao  fiscal/gestor  do  contrato,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

h) Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, previdenciárias e
tributárias decorrentes da contratação, sendo que o pessoal colocado à disposição dos
serviços  é  de  sua  inteira  responsabilidade,  não  cabendo  transferi-la,  em hipótese
alguma, ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

i)  Manter  durante  a  execução  do  contrato  todas  as  condições  de  habilitação  e
qualificações técnicas exigidas pelo CONTRATANTE;

j) Apresentar faturas correspondentes aos valores contratados;

k)  Ocorrendo  danos,  por  ocasião  dos  serviços,  a  contratada  deverá  repô-las,  em
quantidades e qualidade, ou ressarci-las,  a título de indenização,  sem prejuízo das
sanções  previstas  na  lei  nº  8.666/93  (Lei  de  Licitações  e  Contratos);  incidindo  o
percentual  mínimo  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  contratual  por  peça
danificada/inutilizada, devendo ser observado que o limite mínimo será modificado, e
aposto, conforme o valor da peça, caso a quantia obtida pelo suso percentual não seja
suficiente para o restabelecimento.

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. 
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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  vedada  a  subcontratação  de  outra  empresa  para  a
execução total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação  de  empregados  ou  prestadores  de  serviço  que  sejam  cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta colateral  ou por afinidade,  até o terceiro
grau,  inclusive, de cargos de direção e de assessoramento,  de membros ou juízes
vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art.
3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional  de Justiça, com a nova redação
dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será 
designado como Fiscal de Contrato;

b)  Efetuar  o  pagamento no prazo máximo de 10 (dez)  dias,  contados a partir  do
recebimento da Nota Fiscal;

c)  Comunicar  imediatamente  à  contratada  qualquer  irregularidade  manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes.

d) Indicar o local, nesta Capital, para conhecimento de entrega da Contratante, onde
os serviços serão executados.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data
da sua assinatura,  podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o
limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96.  

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE

O reajuste do valor mensal do contrato será anual, 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. 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:
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a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das 
faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções administrativas aqui previstas, a serem aplicadas pela autoridade competente
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem
prejuízo  do  ressarcimento  dos  danos  porventura  causados  à  Administração  e  das
cabíveis cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos
a serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  -Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do  contrato,  conforme o  caso,  para  imposição  da penalidade  pertinente,  o  atraso
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais.

PARÁGRAFO  QUARTO -  O  valor  da  multa,  apurado  após  regular  procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO  QUINTO -  Na  aplicação  das  penalidades  previstas,  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 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
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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 contratado. 

PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 

PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha
que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

PARÁGRAFO DOZE -  A data  a ser  utilizada como referência  para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico
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 n os 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  QUATORZE -  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 TREZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos
art.  78  da  Lei  n°  8.666/93,  compatíveis  com  o  objeto  do  mesmo,  assegurado  o
contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada,
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES
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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 QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA, À PROPOSTA DE
PREÇOS DA CONTRATADA 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à proposta de preços da
Contratada  (evento  SEI  nº  1026969)  e  ao  Termo  de  Referência  (evento  SEI  nº
1018460). 

CLÁUSULA DEZESSEIS- DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Maceió/Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo,  depois de lido e achado conforme, foi  o  presente
contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

Maceió/AL, XX de XXX de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
         

Pela Empresa:
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
À AJ-DG,
Para análise da minuta de contrato.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 31/03/2022, 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
1038515 e o código CRC 442E0C70.
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PROCESSO : 0001468-26.2022.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES.

 

Parecer nº 376 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Trata-se de procedimento que objetiva a

contratação de empresa especializada em serviço de coleta,
transporte e tratamento de resíduos dos serviços de saúde
(lixo hospitalar/infectante), de forma contínua, visando o
descarte do material produzido no âmbito da Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica, conforme Termo de
Referência 1018460.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Iniciou os presentes autos o expediente 1015908,

com vistas à instrução de procedimento para nova
contratação de coleta de resíduo hospitalar produzido nas
dependências da Assessoria de Assistência Médica e
Odontológica - AAMO, tendo em vista o término da vigência
do Contrato nº 09/2017 (0280574), previsto para ocorrer
em 21/07/2022, firmado com a Empresa Serquip Tratamentos
Resíduos AL Ltda.

 
Com o fito de continuar a utilizar o serviço, o

titular da AAMO apresentou Documento de Formalização da
Demanda (1016989), acompanhado das informações
requeridads pela Seção de Gestão de Contratos, nos termos
do Despacho AAMO 1016990.

 
Consta no evento SEI nº 1018460, Termo de

Referência, devidamente aprovado pela autoridade
competente, nos tremos do Despacho GSAD 1021384.

 
A justificativa para a contratação, segundo o

antedito TR, é atender ao PGRSS – Programa de Geração de
Resíduos dos Serviços de Saúde, implantado em 2007 naquela
Assessoria, conforme determinação da RDC nº 306, de
07/12/2004 da ANVISA e Resolução CONAMA nº 358/05.

 
 Os serviços, ainda segundo o TR, consistem na

coleta de lixo do tipo A (resíduo infectante ou biológico), B
(resíduo químico-farmacêutico) e E (resíduo perfuro-cortante)
gerados na AAMO, viabilizando sua destinação final, com
coleta semanal de aproximadamente 200 L de capacidade, que
serão armazenados em bombona fornecida pela empresa
contratada.  

 
Os autos foram encaminhdados à Seção de

Instrução de Contratações, que se pronunciou por meio do
Despacho SEIC 1034623, sugerindo, por fim, a contratação
por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, caput,
da Lei nº 8.666/93, pelo valor total de R$ 4.554,24 (quatro mil
quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro
centavos), conforme proposta 1026969, apresentada pela
Empresa SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.121.325/0001-09.

 
Ademais a SEIC informou que a Empresa

demonstrou a compatibilidade do preço de mercado com o
envio das notas fiscais de contratos firmados entre a
SERQUIP e Secretaria Municipal de Economia de Maceió,
Secretaria da Receita Municipal de Cajueiro, Japaratinga e
Matriz do Camaragibe, ora anexadas no evento SEI
nº  1034603. Por fim, anexou a certidão de exclusividade do
IMA 1026977, declaração de inexistência da prática de
nepotismo 1034605 e certidões de regularidade da
empresa 1034621.

 
No evento 1036686, tem-se a reserva de crédito, a

cago da COFIN.
 
Em seguida, foi elaborada pela SLC/COMAP a

minuta de contrato (1038514), com previsão de contratação
por inexigibilidade, esteada no art. 25, caput  da Lei nº
8.666/93.

 
Assim, estão os autos nesta AJ-DG,  para análise da

minuta do supra citado termo contratual, por força do
parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, c/c o parágrafo
único do art. 60 da Resolução TRE-AL nº 12.738/96.  

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Inicialmente, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os Órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga

a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de
sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."
 

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar que tal opção
já consta da minuta 1038514 do contrato elaborada pela
Seção de Licitações e Contratos.

 
Outrossim, o ajuste pretendido encontra, pois,

fundamento legal no caput do artigo 25 da Lei nº  8.666/93:
 

"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:"

  
Sendo a Empresa SERQUIP a única a prestar os

pretendidos serviços (1026977), certamente não  há
possibilidade de competição, justificando portanto, a
inexigibilidade do processo licitatório.

 
No que diz respeito especificadamente

à contratação por inexigibilidade, preceitua o artigo 26 e o
seu parágrafo único da Lei nº 8.666/93 que:

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º
e 4º do art. 17, no inciso III e seguintes
do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art.
25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final parágrafo
único do art. 8º desta Lei deverão
ser comunicados, dentro de 3 (três) dias,
à autoridades superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo
de 5 (cinco) dias, como condição para
 eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa,
inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo será instruído, no
que couber, com os seguintes  elementos:
(...)
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III- justificativa do preço;"
 

 
Por sua vez, sendo o caso de fornecedor único do

serviço, como atestado nos autos, não há outra escolha
possível, satisfazendo, portanto, a  regra do art. 26, caput, da
Lei nº 8.666/93.

 
Quanto à compatibilidade do preço, em regra

recomenda-se avaliar a possibilidade de se realizar pesquisas
de mercado através de contratos com o mesmo objeto ou com
objetos semelhantes com outros órgãos públicos, na forma da
Orientação Normativa nº 17, de 12 de abril de 2009 da
Advocacia Geral da União e na linha de entendimento firmado
pelo Tribunal de Contas da União (TCU - Acórdão
nº 1.945/2006 e 705/2003 - Plenário).

 
Registre-se também que, em sede de inexigibilidade

de licitação,  é imperiosa a justificativa acerca do valor da
contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei nº 8.666/93,
devendo a Administração certificar que a  proposta de preços
da empresa demonstra-se compatível com os preços
praticados no mercado, vale dizer, trazendo aos autos a
necessária justificativa de preço, na exata inteligência do
comando contido no inciso III, do Art. 26, da Lei nº
8.666/93:  

 
"Art. 26. (...)
 
Parágrafo único.  O processo de dispensa,
de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial
ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
(...)"

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:

 
"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES
PÚBLICOS E/OU PRIVADOS, OU
OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
 
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
fornecedor exclusivo, não pode ser
realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 

 
Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,

de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja circunstanciadamente
justificada a escolha do fornecedor, bem como demonstrada a
adequabilidade dos preços, neste último caso com efetiva
comparação com os preços de mercado e sempre com a
juntada de parecer de técnico responsável atestando tanto a
inexigibilidade quanto à adequação dos preços.

 
Na presente hipótese, tem-se a diligência levada a

efeito pela SEIC, sintetizada no evento 1034623.
 
4. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO
 
Impende assinalar, inicialmente, que a

possibilidade de previsão de prorrogação do ajuste ora
minutado (cláusula dez), 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:
I – Omissis.
II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vista
 à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.” (Redação dada pela Lei nº 9.648/98)

 
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 execução contratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro. Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também compreendidas necessidades públicas permanentes relacionadas com atividades que não são indispensáveis. O que é fundamental é a necessidade 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 de coleta de
resíduos 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.

 
Dessa 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.

 
5. DA MINUTA CONTRATUAL
 
A minuta contratual ora analisada (1038514) atende

às prescrições contidas nos arts. 54 e 55 da Lei nº 8.666/93,
trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: o objeto e seus elementos característicos, o
regime de execução, o preço e as condições de pagamento, o
crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos.

 
6. CONCLUSÃO
 
Assim sendo, esta Assessoria Jurídica opina

favoravelmente à contratação direta por inexigibilidade, nos
termos do caput do artigo 25, II, da Lei n° 8.666/93, da
Empresa SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.121.325/0001-09, pelo valor total
de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro
reais e vinte e quatro centavos), para a prestação de serviços
de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final do
material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e
Odontológica, conforme especificações e demais
detalhamentos constantes do termo de referência 1018460,
em conformidade com a proposta 1026969, ao tempo em que a
minuta 1038514 do termo contratual, tendo em vista sua
legalidade.

 
Este é o parecer, submetido à superior

consideração do Sr. Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 04/04/2022, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 04/04/2022, às 16:53, 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
1038651 e o código CRC 391AF757.

0001468-26.2022.6.02.8000 1038651v10

Parecer 376 (1038651)         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 62



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

CONCLUSÃO

Maceió, 04 de abril de 2022.
 Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria

Jurídica desta Direção Geral, Parecer nº 376/2022 1038651,
no sentido da legalidade deste procedimento, bem como,
aprovando a minuta do termo
contratual 1038514, RECONHEÇO, com fulcro no art.
25, caput, da Lei nº
8.666/93, a inexigibilidade de licitação nos presentes
autos, para a contratação da empresa Serquip Tratamentos
Resíduos AL Ltda. CNPJ nº 06.121.325/0001-09, pelo valor
total de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e cinquenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos), para a prestação de
serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação
final do material gerado pela Assessoria de Assistência
Médica e Odontológica, conforme especificações e demais
detalhamentos constantes do termo de referência 1018460,
em conformidade com a proposta 1026969.

Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, em
atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/04/2022, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040252 e o código CRC CFE356B7.
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PROCESSO : 0001468-26.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Assessoria de Assistência Médica e Odontológica-AAMO
ASSUNTO : Contratação de Serviço de Coleta de Resíduos Hospitalares

 

Decisão nº 1128 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a recomendação do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 1041723.

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 376/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1038651), além de toda a instrução ora efetivada
nos autos, cujo teor aponta para a possibilidade da contratação direta
em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93, o reconhecimento da situação de inexigibilidade de
licitação, nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral em exercício
(1041723).

Ademais, tendo em vista a existência de disponibilidade
orçamentária suficiente para custear a contratação da prestação de
serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final do
material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e
Odontológica-AAMO, AUTORIZO, com fulcro no artigo 25, caput, da
Lei nº 8.666/93, a contratação direta da Empresa Serquip
Tratamentos Resíduos AL Ltda. CNPJ nº 06.121.325/0001-09, pelo
valor total de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e cinquenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos), de acordo especificações e
demais detalhamentos constantes do termo de referência 1018460,
em conformidade com a proposta 1026969.

  À Secretaria de Administração-SAD para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes, inclusive devendo observar o apontamento
feito pela AJ-DG quanto ao registro pela opção do art. 25, caput, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, no Termo de Inexigibilidade de Licitação.

Após, direcionem-se os autos à Assessoria de Assistência
Médica e Odontológica-AAMO para as medidas de sua alçada,
tendentes à efetivação da presente Decisão.

 
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/04/2022, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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

Maceió, 09 de abril de 2022.
À SLC, para consolidação da minuta contratual, nos

termos autorizados pela Presidência, na Decisão 1128 (doc.
1041723) e posterior remessa à COFIN, para emissão da
comptente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2022, às 01:17, 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
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 

ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, E A EMPRESA SERQUIP TRATAMENTOS 

RESÍDUOS AL 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 nº 

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 

SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, situada no Distrito Industrial Governador Luís 

Cavalcante, Rua Secundária 2, s/n, Quadra 784, Lote 480 - Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP: 

57082-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.121.325/0001-09, celular: (82) 99123-4432, e-mail: 

patricia@serquip-al.com.br , neste ato representada pelo Sr. Bruno Broad Rizzo Dorea, portador 

da Carteira de Identidade nº 98001334230 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 051.239.534-93 

daqui por diante denominada CONTRATADA, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, 

em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos), resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de coleta de 

resíduos sólidos, observadas as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

  Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público 

e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078/90, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução 

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, sobre Norma de Contratação, 

disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, 

Resoluções. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte, o 

tratamento e a destinação final do material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e 

Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A coleta dos resíduos médico-odontológicos dos grupos A (resíduo infectante e biológico), 

B (resíduo químico-farmacêutico) e E (resíduo pérfuro-cortante) será realizada pela CONTRATADA, 

semanalmente, através de bombonas de 200 (duzentos) litros de capacidade, identificadas pelo 

risco associado, de acordo com a NBR7500. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O material a ser descartado será tratado por meio térmico, com o fim 

de se tornar inerte ou descaracterizado, viabilizando sua destinação final. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A coleta deverá ser realizada na Sede do Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas, sito na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP nº 57051-090, município 

de Maceió, estado de Alagoas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O recolhimento da bombona deverá ser realizado, preferencialmente 

(salvo motivo justificado), às sextas-feiras das 14 horas às 19 horas, tendo em vista que tal 

período não coincide com o maior fluxo de pessoas ou atividades no âmbito do Tribunal. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

 O valor total estimado da contratação, considerando a vigência de 12 (doze) meses, será 

de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), 

decomposto no pagamento mensal estimado de R$ 379,52 (trezentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), considerando o valor de R$ 94,88 (noventa e quatro reais e oitenta 

e oito centavos) por bombona de 200 (duzentos) litros. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 

necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 

no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada 

pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Poderão ser descontados do pagamento 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 em conformidade com a legislação tributária vigente, 

inclusive no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços (ISS). 

 

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 n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre 

o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 
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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 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor da AAMO, sendo 

a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC 

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 

 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados em Gestão 

e Administração do Programa – Nacional, PTRES n° 059407, Natureza da Despesa n° 339039 

(Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).                                                                                                                                                                                                                                               
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PARAGRAFO ÚNICO – As despesas relativas a outros exercícios, correrão por conta dos recursos 

orçamentários respectivos.   

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

 

 A empresa contratada se obriga a: 

 

a) Informar, por escrito, seus dados bancários, contendo banco, agência e conta, onde serão 

depositados os pagamentos, para conhecimento do Contratante; 

b) Retirar as bombonas utilizando os EPI's necessários para evitar a contaminação de seus 

funcionários, substituindo de imediato a bombona recolhida por outra semelhante, passada por 

processo necessário de esterilização; 

c) Cuidar para que restos dos materiais infecciosos não fiquem no local de recolhimento nem 

no hall de entrada durante o transporte da bombona; 

d) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que porventura 

venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo 

ocorrência por força maior; 

e) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 

execução ou inexecução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral; 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

g) Comunicar ao fiscal/gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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h) Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, previdenciárias e tributárias 

decorrentes da contratação, sendo que o pessoal colocado à disposição dos serviços é de sua 

inteira responsabilidade, não cabendo transferi-la, em hipótese alguma, ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas; 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações 

técnicas exigidas pelo CONTRATANTE; 

j) Apresentar faturas correspondentes aos valores contratados; 

k) Ocorrendo danos, por ocasião dos serviços, a contratada deverá repô-las, em quantidades e 

qualidade, ou ressarci-las, a título de indenização, sem prejuízo das sanções previstas na lei nº 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos); incidindo o percentual mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor contratual por peça danificada/inutilizada, devendo ser observado que o limite mínimo 

será modificado, e aposto, conforme o valor da peça, caso a quantia obtida pelo suso percentual 

não seja suficiente para o restabelecimento. 

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 vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 

ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 

contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de 

direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de 
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Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 

de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será designado 

como Fiscal de Contrato; 

b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da 

Nota Fiscal; 

c) Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 

contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes. 

d) Indicar o local, nesta Capital, para conhecimento de entrega da Contratante, onde os serviços 

serão executados. 

 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

 

 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 

meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96.   

 

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 

 

 O reajuste do valor mensal do contrato será anual, 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. 
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CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 

em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 

irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 

de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional 

n° 8.666/93; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às sanções 

administrativas aqui previstas, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, 

conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 

ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 

contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao contratado juntamente com as 

multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO  -Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 

contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) 

dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 

será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas, 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 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 contratado. 

 

PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
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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 n os 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 QUATORZE - 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 TREZE – DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da 

Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 

Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 

prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 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 QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA, À PROPOSTA DE 

PREÇOS DA CONTRATADA 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à proposta de preços da Contratada 

(evento SEI nº 1026969) e ao Termo de Referência (evento SEI nº 1018460). 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS- DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Maceió/Alagoas, para dirimir 

as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

  E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 

 

 

Maceió/AL, 12 de abril de 2022. 

 

Pelo TRE/AL: 

 

 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
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Pela Empresa: 

               

                                            Bruno Broad Rizzo Dorea                 
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046458 e o código CRC FBE14958.
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E-mail - 1046484

Data de Envio: 
  12/04/2022 17:57:40

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    patricia@serquip-al.com.br

Assunto: 
  Envio do Contrato 14/2022 para assinatura

Mensagem: 
  
Prezados,

Segue o Contrato nº 14/2022, firmado com o TRE/AL, para assinatura, preferencialmente, de forma digital.
Não sendo possível, imprimir o documento em 02(duas) vias, assinar e rubricar as demais folhas e
devolver para o endereço:

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

Atenciosamente, 
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    14 - Contrato de serviços coleta lixo hospitalar - SERQUIP - PA 0001468-26.2022.pdf
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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: 06.121.325/0001-09 DUNS®: 897833509
Razão Social: SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
Nome Fantasia: SERQUIP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 02/09/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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 10/08/2022
FGTS 27/04/2022
Trabalhista Validade: 03/09/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/05/2022
Receita Municipal Validade: 21/06/2022

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: 12/04/2022 18:04 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001468-26.2022.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1041723 
 1046456

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1046500

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/04/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046518 e o código CRC 2C287455.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1046518, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/04/2022, 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
1046527 e o código CRC D33118A3.
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CONTRATO Nº 14/2022 

Processo nº 0001468-26.2022.6.02.8000 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 

ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, E A EMPRESA SERQUIP TRATAMENTOS 

RESÍDUOS AL 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 nº 

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 

SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, situada no Distrito Industrial Governador Luís 

Cavalcante, Rua Secundária 2, s/n, Quadra 784, Lote 480 - Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP: 

57082-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.121.325/0001-09, celular: (82) 99123-4432, e-mail: 

patricia@serquip-al.com.br , neste ato representada pelo Sr. Bruno Broad Rizzo Dorea, portador 

da Carteira de Identidade nº 98001334230 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 051.239.534-93 

daqui por diante denominada CONTRATADA, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, 

em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos), resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de coleta de 

resíduos sólidos, observadas as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

  Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público 

e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078/90, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução 

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, sobre Norma de Contratação, 

disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, 

Resoluções. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte, o 

tratamento e a destinação final do material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e 

Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A coleta dos resíduos médico-odontológicos dos grupos A (resíduo infectante e biológico), 

B (resíduo químico-farmacêutico) e E (resíduo pérfuro-cortante) será realizada pela CONTRATADA, 

semanalmente, através de bombonas de 200 (duzentos) litros de capacidade, identificadas pelo 

risco associado, de acordo com a NBR7500. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O material a ser descartado será tratado por meio térmico, com o fim 

de se tornar inerte ou descaracterizado, viabilizando sua destinação final. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A coleta deverá ser realizada na Sede do Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas, sito na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP nº 57051-090, município 

de Maceió, estado de Alagoas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O recolhimento da bombona deverá ser realizado, preferencialmente 

(salvo motivo justificado), às sextas-feiras das 14 horas às 19 horas, tendo em vista que tal 

período não coincide com o maior fluxo de pessoas ou atividades no âmbito do Tribunal. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

 O valor total estimado da contratação, considerando a vigência de 12 (doze) meses, será 

de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), 

decomposto no pagamento mensal estimado de R$ 379,52 (trezentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), considerando o valor de R$ 94,88 (noventa e quatro reais e oitenta 

e oito centavos) por bombona de 200 (duzentos) litros. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 

necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 

no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada 

pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Poderão ser descontados do pagamento 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 em conformidade com a legislação tributária vigente, 

inclusive no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços (ISS). 

 

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 n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre 

o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 
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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 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor da AAMO, sendo 

a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC 

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 

 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados em Gestão 

e Administração do Programa – Nacional, PTRES n° 059407, Natureza da Despesa n° 339039 

(Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).                                                                                                                                                                                                                                               
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PARAGRAFO ÚNICO – As despesas relativas a outros exercícios, correrão por conta dos recursos 

orçamentários respectivos.   

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

 

 A empresa contratada se obriga a: 

 

a) Informar, por escrito, seus dados bancários, contendo banco, agência e conta, onde serão 

depositados os pagamentos, para conhecimento do Contratante; 

b) Retirar as bombonas utilizando os EPI's necessários para evitar a contaminação de seus 

funcionários, substituindo de imediato a bombona recolhida por outra semelhante, passada por 

processo necessário de esterilização; 

c) Cuidar para que restos dos materiais infecciosos não fiquem no local de recolhimento nem 

no hall de entrada durante o transporte da bombona; 

d) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que porventura 

venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo 

ocorrência por força maior; 

e) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 

execução ou inexecução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral; 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

g) Comunicar ao fiscal/gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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h) Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, previdenciárias e tributárias 

decorrentes da contratação, sendo que o pessoal colocado à disposição dos serviços é de sua 

inteira responsabilidade, não cabendo transferi-la, em hipótese alguma, ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas; 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações 

técnicas exigidas pelo CONTRATANTE; 

j) Apresentar faturas correspondentes aos valores contratados; 

k) Ocorrendo danos, por ocasião dos serviços, a contratada deverá repô-las, em quantidades e 

qualidade, ou ressarci-las, a título de indenização, sem prejuízo das sanções previstas na lei nº 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos); incidindo o percentual mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor contratual por peça danificada/inutilizada, devendo ser observado que o limite mínimo 

será modificado, e aposto, conforme o valor da peça, caso a quantia obtida pelo suso percentual 

não seja suficiente para o restabelecimento. 

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 vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 

ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 

contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de 

direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de 
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Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 

de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será designado 

como Fiscal de Contrato; 

b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da 

Nota Fiscal; 

c) Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 

contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes. 

d) Indicar o local, nesta Capital, para conhecimento de entrega da Contratante, onde os serviços 

serão executados. 

 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

 

 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 

meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96.   

 

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 

 

 O reajuste do valor mensal do contrato será anual, 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. 
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CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 

em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 

irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 

de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional 

n° 8.666/93; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às sanções 

administrativas aqui previstas, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, 

conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 

ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 

contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao contratado juntamente com as 

multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO  -Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 

contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) 

dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 

será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas, 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 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 contratado. 

 

PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
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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 n os 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 QUATORZE - 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 TREZE – DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da 

Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 

Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 

prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 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 QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA, À PROPOSTA DE 

PREÇOS DA CONTRATADA 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à proposta de preços da Contratada 

(evento SEI nº 1026969) e ao Termo de Referência (evento SEI nº 1018460). 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS- DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Maceió/Alagoas, para dirimir 

as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

  E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 

 

 

Maceió/AL, 12 de abril de 2022. 

 

Pelo TRE/AL: 

 

 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
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Pela Empresa: 

               

                                            Bruno Broad Rizzo Dorea                 

BRUNO BROAD RIZZO 
DOREA:05123953493

Assinado de forma digital por 
BRUNO BROAD RIZZO 
DOREA:05123953493 
Dados: 2022.04.18 11:13:40 -03'00'

Contrato 14/2022 - assinado pela empresa (1052105)         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 94



E-mail - 1052129

Data de Envio: 
  26/04/2022 17:01:10

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Envio. Contrato nº 14/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezado Mário, boa tarde!

Anexo segue o Contrato nº 14/2022 - SERQUIP

Gentileza providenciar assinatura pelo Exmo Senhor Presidente..

Muito agradeço sua atenção.
Cordialmente,

Denise Maria de Araújo
slc@tre-al.jus.br
2122-7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Contrato 14-2022 - SERQUIP.pdf
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CONTRATO Nº 14/2022 

Processo nº 0001468-26.2022.6.02.8000 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 

ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, E A EMPRESA SERQUIP TRATAMENTOS 

RESÍDUOS AL 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 nº 

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 

SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, situada no Distrito Industrial Governador Luís 

Cavalcante, Rua Secundária 2, s/n, Quadra 784, Lote 480 - Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP: 

57082-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.121.325/0001-09, celular: (82) 99123-4432, e-mail: 

patricia@serquip-al.com.br , neste ato representada pelo Sr. Bruno Broad Rizzo Dorea, portador 

da Carteira de Identidade nº 98001334230 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 051.239.534-93 

daqui por diante denominada CONTRATADA, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, 

em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos), resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de coleta de 

resíduos sólidos, observadas as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

  Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal 8.666/93 e alterações. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito Público 

e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078/90, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução 

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, sobre Norma de Contratação, 

disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência, 

Resoluções. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte, o 

tratamento e a destinação final do material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e 

Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A coleta dos resíduos médico-odontológicos dos grupos A (resíduo infectante e biológico), 

B (resíduo químico-farmacêutico) e E (resíduo pérfuro-cortante) será realizada pela CONTRATADA, 

semanalmente, através de bombonas de 200 (duzentos) litros de capacidade, identificadas pelo 

risco associado, de acordo com a NBR7500. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O material a ser descartado será tratado por meio térmico, com o fim 

de se tornar inerte ou descaracterizado, viabilizando sua destinação final. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A coleta deverá ser realizada na Sede do Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas, sito na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP nº 57051-090, município 

de Maceió, estado de Alagoas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O recolhimento da bombona deverá ser realizado, preferencialmente 

(salvo motivo justificado), às sextas-feiras das 14 horas às 19 horas, tendo em vista que tal 

período não coincide com o maior fluxo de pessoas ou atividades no âmbito do Tribunal. 

 

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

Contrato nº 14/2022 - Serquip (assinado) (1054333)         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 97



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº 14/2022 

Processo SEI nº 0001468-26.2022.6.02.8000 

 

3 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 

 O valor total estimado da contratação, considerando a vigência de 12 (doze) meses, será 

de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), 

decomposto no pagamento mensal estimado de R$ 379,52 (trezentos e setenta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), considerando o valor de R$ 94,88 (noventa e quatro reais e oitenta 

e oito centavos) por bombona de 200 (duzentos) litros. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 

necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, 

no prazo de 10 (dez) dias, após o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada 

pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Poderão ser descontados do pagamento 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 em conformidade com a legislação tributária vigente, 

inclusive no que diz respeito ao Imposto Sobre Serviços (ISS). 

 

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 n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre 

o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 
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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 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor da AAMO, sendo 

a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC 

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 

 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados em Gestão 

e Administração do Programa – Nacional, PTRES n° 059407, Natureza da Despesa n° 339039 

(Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).                                                                                                                                                                                                                                               
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PARAGRAFO ÚNICO – As despesas relativas a outros exercícios, correrão por conta dos recursos 

orçamentários respectivos.   

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

 

 A empresa contratada se obriga a: 

 

a) Informar, por escrito, seus dados bancários, contendo banco, agência e conta, onde serão 

depositados os pagamentos, para conhecimento do Contratante; 

b) Retirar as bombonas utilizando os EPI's necessários para evitar a contaminação de seus 

funcionários, substituindo de imediato a bombona recolhida por outra semelhante, passada por 

processo necessário de esterilização; 

c) Cuidar para que restos dos materiais infecciosos não fiquem no local de recolhimento nem 

no hall de entrada durante o transporte da bombona; 

d) Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que porventura 

venham a ocorrer serem sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação, salvo 

ocorrência por força maior; 

e) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 

execução ou inexecução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral; 

f) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

g) Comunicar ao fiscal/gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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h) Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, previdenciárias e tributárias 

decorrentes da contratação, sendo que o pessoal colocado à disposição dos serviços é de sua 

inteira responsabilidade, não cabendo transferi-la, em hipótese alguma, ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas; 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações 

técnicas exigidas pelo CONTRATANTE; 

j) Apresentar faturas correspondentes aos valores contratados; 

k) Ocorrendo danos, por ocasião dos serviços, a contratada deverá repô-las, em quantidades e 

qualidade, ou ressarci-las, a título de indenização, sem prejuízo das sanções previstas na lei nº 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos); incidindo o percentual mínimo de 10% (dez por cento) 

do valor contratual por peça danificada/inutilizada, devendo ser observado que o limite mínimo 

será modificado, e aposto, conforme o valor da peça, caso a quantia obtida pelo suso percentual 

não seja suficiente para o restabelecimento. 

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 vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total 

ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 

contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de 

direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de 
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Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 

de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será designado 

como Fiscal de Contrato; 

b) Efetuar o pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da 

Nota Fiscal; 

c) Comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 

contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes. 

d) Indicar o local, nesta Capital, para conhecimento de entrega da Contratante, onde os serviços 

serão executados. 

 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

 

 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) 

meses, com fundamento no art. 57, II, da Lei 8.666/96.   

 

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 

 

 O reajuste do valor mensal do contrato será anual, 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. 
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CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 

ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 

em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 

irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 

de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou 

contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional 

n° 8.666/93; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às sanções 

administrativas aqui previstas, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, 

conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 

ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 

contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao contratado juntamente com as 

multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO  -Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 

contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) 

dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 

será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas, 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 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 contratado. 

 

PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
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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 n os 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 QUATORZE - 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 TREZE – DA RESCISÃO 

 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da 

Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 

Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 

prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 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 QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA, À PROPOSTA DE 

PREÇOS DA CONTRATADA 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à proposta de preços da Contratada 

(evento SEI nº 1026969) e ao Termo de Referência (evento SEI nº 1018460). 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS- DA PUBLICAÇÃO 

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Maceió/Alagoas, para dirimir 

as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

  E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 

lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 

 

 

Maceió/AL, 12 de abril de 2022. 

 

Pelo TRE/AL: 

 

 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
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Digitally signed by OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145
DN: cn=OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145, c=BR, 
o=ICP-Brasil, ou=MAGISTRADO, 
email=otaviopraxedes@tre-al.jus.br
Date: 2022.04.27 12:01:17 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3

092M145
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Pela Empresa: 

               

                                            Bruno Broad Rizzo Dorea                 
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BRUNO BROAD RIZZO 
DOREA:05123953493

Assinado de forma digital por 
BRUNO BROAD RIZZO 
DOREA:05123953493 
Dados: 2022.04.18 11:13:40 -03'00'
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 28/04/2022 17:37:40
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7091457
   Data prevista de publicação: 29/04/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias
Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho (cm) Valor

14470706 Extrato do Contrato n. 14-2022 (SERQUIP).rtf d2c03ab1038a4c28
bae962cf92c9a850 3,00 R$ 99,12

TOTAL DO OFICIO 3,00 R$ 99,12
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EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n. 0000282-29.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n. 23/2022. Pregão

Eletrônico/SRP n. 08/2022. Validade: de 299/04/2022 a 29/04/2023. Beneficiário: NORTE

XPRESS TRANSPORTES SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 11.140.110/0001-75.

. Grupo Único

. Item Descrição Unid Quant. V. Unt.
R$

TOTAL (R$)

. 01 Serviços continuados - 03 postos de
copeiro(a), 01 empregado por posto.

mês 24 8.114,25 195.462,00

. 02 Serviços continuados - 02 postos
garçom/garçonete, 01 empregado por
posto.

mês 24 5.975,62 143.414,88

. 03 Serviços temporários - 02 postos de
copeiro(a), 01 empregado por posto.

mês 04 5.143,00 20.572,00

. 04 Serviços extraordinário copeiro(a) -
segunda a sábado

hora 300 13,05 3.915,00

. 05 Serviços extraordinário copeiro(a) -
domingos e feriados

hora 300 17,41 5.223,00

. 06 Serviços extraordinário
garçom/garçonete - segunda a
sábado

hora 200 14,42 2.884,00

. 07 Serviços extraordinário
garçom/garçonete - domingos e
feriados

hora 200 19,23 3.846,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 14/2022; PA SEI nº 0001468-26.2022.6.02.8000; Fund. Legal: Lei n° 8.666/93 e
alterações, Lei nº 8.078/90 e Resolução TRE/AL nº 15.787/2017; Partes: a União, através do
TRE/AL, e a empresa SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, CNPJ 06.121.325/0001-
09; Objeto: prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final
do material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica, em
conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05; Valor mensal estimado: R$ 379,52;
Valor total estimado: R$ 4.554,24; Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura ocorrida em 27/04/2022.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 36/2019; Proc. SEI nº 0001512-
55.2016.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL, representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes e a Sra. MARIA CÍCERA DE FREITAS, CPF nº:
483.558.014-15; Objeto: retificar o valor total do Segundo Termo Aditivo ao Contrato,
passando o Parágrafo Único, da Cláusula Segunda, do referido termo, a ter a seguinte
redação: "PARÁGRAFO ÚNICO - Considerando o período da prorrogação contratual de um
mês e o valor correspondente ao reajuste retroativo, o valor total deste aditivo é de R$
3.558,20 (três mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos"; Assinatura:
27/04/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 3/2022, para aquisição de material. PARTES: União, através do TRE-AP e a
empresa EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob
o nº 17.173.562/0001-30. Objeto: Aquisição de cabinas de votação. Valor do contrato: R$
7.207,20 (sete mil e duzentos e sete reais e vinte centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a
partir de sua assinatura. Data de assinatura: 19/04/2022. Signatários: Francisco Valentim
Maia, Diretor Geral do TRE/AP e Douglas dos Santos, representante da contratada.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 1/2022. PARTES: União, através do TRE-AP, e o CENTRO UNIVERSITÁRIO
LEONARDO DA VINCI - UNIASSELVI. Objeto: Cooperação mútua entre as partes para
incentivo ao desenvolvimento técnico profissional, através da divulgação dos cursos da
UNIASSELVI junto à CONVENENTE e a concessão pela UNIASSELVI de descontos sobre o
valor das mensalidades do curso selecionado pelo beneficiário. VIGÊNCIA: Prazo de vigência
Indeterminado a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: em 26/04/2022.
Signatários: Francisco Valentim Maia, Diretor Geral do TRE/AP, e Juvelino Savaris,
representante da conveniada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017, para execução indireta de prestação de
serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa TICKET GESTÃO EM MANUT E N Ç ÃO
EZC S.A. Objeto: Altera a Cláusula Terceira do instrumento principal, para fins de reajuste
do valor total do Contrato, passando a ser de R$ 237.500,00 (duzentos e trinta e sete mil
e quinhentos reais). DATA DE ASSINATURA: em 27/04/2022. Signatários: Francisco Valentim
Maia, representante do TRE/AP, e Luciano Rodrigo Weiand e Diego da Silva Gonçalves,
representantes da contratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

O senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 04/2022 (0001833-87.2021.6.03.8000), para a
empresa MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 04.198.254/0001-17, itens 01 e 02, do
Grupo 01, no valor de R$ 28.181,63, que tem por objeto, a contratação do serviço de
assinatura de 05 (cinco) licenças do Adobe Creative Cloud for Teams - All Apps, e 1 (uma)
licença do Adobe Stock, com suporte técnico.

Macapá-AP, 28 de abril de 2022.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 8053/2021. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual execução de serviços gráficos para a produção e entrega
de impressos diversos, destinados, primordialmente, às Eleições de 2022, conforme
descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência PAD nº
8.053/2021-SEALM/TRE-AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 66. Edital:
29/04/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo -
Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00027-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 29/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 16/05/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/04/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 170/2022-TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica n. 01/2022,
celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a PREFEITURA DE
GUAJARÁ/AM. Objeto: Disponibilização de 3 (três) servidores para auxiliar nos trabalhos de
atendimento aos eleitores, referentes ao cadastro eleitoral, exclusivamente até o seu
fechamento no dia 04/05/2022. Fundamentação Legal: com fundamento no art. 7º,
parágrafo único e art. 9º, inciso III, da Lei nº 7.444/1985 e nos arts. 4º e 6º da Resolução
TSE nº 23.659/2021. Prazo de Vigência: a partir da data de assinatura até 04/05/2022. Data
da Assinatura: 18/04/2022. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente, Exmo. Desembargador
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, e, pela Prefeitura de Guajará/AM TRE/TO, o Senhor
Prefeito ORDEAN GONZAGA DA SILVA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 3198/2018 TRE-AM. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.
31/2018, de fornecimento de medicamentos, incluindo genéricos. CONTRATANTE:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: TAPAJÓS COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA. Fundamentação Legal: com o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. Do Objeto: alteração do preâmbulo do Contrato n.31/2018, com os dados
da nova empresa, TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, que substituiu a rede
Farma Bem por incorporação, em consonância ao Termo de Cessão e Transferência de
Direitos e Obrigações Contratuais constante do doc. N. 41.460/2022. Data da Assinatura:
07/03/2022. Assinam: Desembargador Presidente WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo
Contratante, e como representante legal, Senhor WILI DE ALCANTARA GARCEZ pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 195772021. Objeto: Aquisição de cordão prolongador (extensão),
a ser utilizados nas Eleições 2022, conforme especificações do edital e seus anexos.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 29/04/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00039-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 29/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/05/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 28/04/2022) 70007-00001-2022NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 1179/2022. Espécie: Contrato n.º 20/2022. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa VIP SERVIÇOS ODONTO MÉDICOS LTDA.
Objeto: é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva e reparadora dos equipamentos odontológicos utilizados no
Serviço Odontológico do TRE-CE, de acordo com as especificações estabelecidas neste
Contrato e no Termo de Referência anexo. Fundamento Legal: no art. 24, II, da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; e no PAD nº 1179/2022. Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-
Geral do TRE-CE e, pela contratada, Maria de Fátima Forte de Oliveira. Data:
27/04/2022.

EXTRATOS DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Acordo de Cooperação. PAD 5861/2022. Objeto: Acordo entre o Município de
Pacujá e o Juiz Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral, com o objetivo de prestar apoio à
população no acesso aos serviços digitais ofertados pela Justiça Eleitoral. Assina, pela
Zona Eleitoral, Amaiara Cisne Gomes, Juíza Eleitoral e pela Prefeitura, Raimundo
Rodrigues de Sousa Filho, Prefeito. Data: 18.04.2022

Espécie: Acordo de Cooperação. PAD 5861/2022. Objeto: Acordo entre o Município de
Graça e o Juiz Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral, com o objetivo de prestar apoio à
população no acesso aos serviços digitais ofertados pela Justiça Eleitoral. Assina, pela
Zona Eleitoral, Amaiara Cisne Gomes, Juíza Eleitoral e pela Prefeitura, Francisco Aldo
Azevedo Ribeiro, Secretário do Trabalho e Assistência Social. Data: 18.04.2022

Espécie: Acordo de Cooperação. PAD 5861/2022. Objeto: Acordo entre o Município de
Mucambo e o Juiz Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral, com o objetivo de prestar apoio à
população no acesso aos serviços digitais ofertados pela Justiça Eleitoral. Assina, pela
Zona Eleitoral, Amaiara Cisne Gomes, Juíza Eleitoral e pela Prefeitura, Joana Batista
Marques da Silva, Secretária do Trabalho e Assistência Social. Data:18.04.2022

Espécie: Acordo de Cooperação. PAD 5861/2022. Objeto: Acordo entre o Município de
Reriutaba e o Juiz Eleitoral da 79ª Zona Eleitoral, com o objetivo de prestar apoio à
população no acesso aos serviços digitais ofertados pela Justiça Eleitoral. Assina, pela
Zona Eleitoral, Amaiara Cisne Gomes, Juíza Eleitoral e pela Prefeitura, Pedro Humberto
Coelho Marques, Prefeito. Data: 18.04.2022
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
À SCON,
Para registro contábil do Contrato nº 14/2022.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 29/04/2022, às 09:55, 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
1055066 e o código CRC 7847BBEA.

0001468-26.2022.6.02.8000 1055066v1
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E-mail - 1055083

Data de Envio: 
  29/04/2022 10:01:28

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    patricia@serquip-al.com.br

Assunto: 
  Envio do Contrato 14/2022 para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezados,

Segue o Contrato nº 14/2022, firmado com o TRE/AL, para acompanhamento de suas cláusulas.
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente, 
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Contrato 14-2022 assinado - SERQUIP.pdf
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  29/04/22  10:30     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 29Abr22   VALORIZACAO : 29Abr22  NUMERO  : 2022NS001353 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 06121325/0001-09 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000043            DATA VENCIMENTO  : 29Abr22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO Nº 14/2022 (EVENTO 1054333) CUJO OBJETO É A
PRESTAÇÃO DE
  SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DO
MATERIAL
  GERADO PELA ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DO
TRIBUNAL REGION
  AL ELEITORAL DE ALAGOAS. VIGÊNCIA: 12 MESES. SEI 1468-26.2022.6.02.8000.      
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 06121325000109                 812310201                            
                                                                        4.554,24
                                                                                
  LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   29Abr22   10:27  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA  

**********************************************************************************               
 
 
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  29/04/22  10:34                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       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 06121325000109                                            
  SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA                                          
                               SALDO ANTERIOR A 01ABR                 4.173,60C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    29Abr 070011 00001 NS001353 541404            4.554,24C            8.727,84C
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
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PF12=RET
                                                                                
                                                                                                                                                        

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 29/04/2022, às 10:55, 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
1055226 e o código CRC 43C05308.

0001468-26.2022.6.02.8000 1055226v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS001353   

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão, sendo importante indagar sobre a manutenção ou não
do saldo relativo a contratação até então vigente no
montante de R$ 4.173,60.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 29/04/2022, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1055425 e o código CRC C701BC24.

SIAFI - Documento de Conformidade SCON 1055425         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 114



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

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
À SCON,
 
Em atenção ao indagado no documento 1055425,

informo que o valor é necessário para cobrir eventuais custos
previstos no contrato ainda vigente, com vencimento em
21/07/2022.

Na existência de sobras ao fim do contrato,
solicitarei de pronto o cancelamento dos valores
remanescentes.

 
Atenciosamente, 
 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 29/04/2022, às 12:27, 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
1055457 e o código CRC 4460F032.

0001468-26.2022.6.02.8000 1055457v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2022.
À SAD,
Encaminho os presentes autos para providências

relativas à gestão/fiscalização do Contrato 14/2022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 09/05/2022, às 13:42, 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
1061357 e o código CRC 7007EA18.

0001468-26.2022.6.02.8000 1061357v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2022.
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência SEGEC (doc. 1018460), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar o servidor Tiago Casado Cavalcante
Dantas, lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC,
para atuar como gestor, e o titular da Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica - AAMO, para atuar como
fiscal, do Contrato nº 14/2022 (doc. 1054333), que tem por
objeto a prestação de serviços de coleta, transporte, o
tratamento e a destinação final do material gerado pela
Assessoria de Assistência Médica e Odontológica - AAMO,
firmado com a empresa SERQUIP TRATAMENTOS
RESÍDUOS AL LTDA, CNPJ nº 06.121.325/0001-09, conforme
publicação no DOU, do extrato de contrato (doc. 1055018).

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/05/2022, às 18:10, 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?

Despacho GSAD 1061598         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 117



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1061598 e o código CRC 4D06C44A.

0001468-26.2022.6.02.8000 1061598v1
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De: <patricia@serquip-al.com.br>
Para: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 29/04/2022 01:17 PM
Assunto: [slc] RES: Envio do Contrato 14/2022 para acompanhamento {01}

Prezada Denise, boa tarde!

Acuso recebimento.

Grata!

Atenciosamente,

Patrícia Dias
Consultora Comercial
Fone: (82) 99123-4432 - (82) 2126-1600 - (82) 98164-6599 
E-mail: patricia@serquip-al.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 29 de abril de 2022 10:01
Para: patricia@serquip-al.com.br
Assunto: Envio do Contrato 14/2022 para acompanhamento

Prezados,

Segue o Contrato nº 14/2022, firmado com o TRE/AL, para acompanhamento de
suas cláusulas.
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.
 
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, o Contrato nº
14/2022. Do que, para constar, eu, Denise Maria de Araújo, Técnico
Judiciário, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 09/05/2022, às 15:31, 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
1061625 e o código CRC 23AEBEFA.

0001468-26.2022.6.02.8000 1061625v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de maio de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Trata-se de proposição apresentada pela Secretaria

de Administração, por conduto do Despacho GSAD 1061598,
no sentido das indicações do servidor Tiago Casado
Cavalcante Dantas, lotado na Seção de Gestão de Contratos
- SEGEC, para atuar como gestor, e o titular da Assessoria
de Assistência Médica e Odontológica - AAMO, para
atuar como fiscal, do Contrato nº 14/2022 (doc. 1054333), que
tem por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte, o
tratamento e a destinação final do material gerado pela
Assessoria de Assistência Médica e Odontológica - AAMO,
firmado com a empresa SERQUIP TRATAMENTOS
RESÍDUOS AL LTDA, CNPJ nº 06.121.325/0001-09, conforme
publicação no DOU, do extrato de contrato (doc. 1055018).

Dessa forma, manifestando total aquiescência com
a proposição em apreço, submeto os autos eletrônicos à
superior consideração de Vossa Excelência para a competente
deliberação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/05/2022, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1061969 e o código CRC 1C692C19.

0001468-26.2022.6.02.8000 1061969v1
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PROCESSO : 0001468-26.2022.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@

ASSUNTO : Indicação de Gestor e Fiscal.  Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final do material gerado
pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica - AAMO

 

Decisão nº 1762 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1061969).

Designo o servidor Tiago Casado Cavalcante Dantas,
lotado na Seção de Contratos -SEGEC, para atuar como Gestor e o
titular da Assessoria de Assistência Médica e Odontológica -
AAMO, para atuar como fiscal  do Contrato nº 14/2022 (1054333),
que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte, o
tratamento e a destinação final do material gerado pela Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica - AAMO, firmado com a empresa
SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, CNPJ nº
06.121.325/0001-09, devendo atuar, nos seus afastamentos
e impedimentos, os respectivos substitutos legais, na forma dos atos
normativos observados por este Tribunal.

À Diretoria Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

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

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/05/2022, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1062475 e o código CRC CCA31C47.

0001468-26.2022.6.02.8000 1062475v2
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https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/contratos-2021/contratos-2022/view 1/1

Número 14/2022
Nº do Processo: º 0001468-26.2022.6.02.8000

Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final do material
gerado pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica, em conformidade com a
RESOLUÇÃO CONAMA 358/05.

Valor Total: R$ 4.554,24. Valor mensal estimado de R$ 379,52, considerando o valor de R$ 94,88
por bombona de 200 (duzentos) litros.

Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura (27/04/2022).

Contratada: SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA, CNPJ nº: 06.121.325/0001-09.

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 185/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
de suas atribuições legais e regulamentares;

CONSIDERANDO o contido no Processos
Administrativo SEI nº  0001468-26.2022.6.02.8000:

RESOLVE:
Art. 1º. Designar  o servidor Tiago Casado

Cavalcante Dantas, lotado na Seção de Contratos -SEGEC,
para atuar como Gestor, e o titular da Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica -AAMO, para atuar
como fiscal  do Contrato nº 14/2022 (1054333), que tem por
objeto a prestação de serviços de coleta, transporte, o
tratamento e a destinação final do material gerado pela
Assessoria de Assistência Médica e Odontológica - AAMO,
firmado com a empresa SERQUIP TRATAMENTOS
RESÍDUOS AL LTDA, CNPJ nº 06.121.325/0001-09, devendo
atuar, nos seus afastamentos e impedimentos, os respectivos
substitutos legais, na forma dos atos normativos
observados por este Tribunal.

Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto
nos arts. 20, 21 e 22, da Resolução nº 15.787/2017.

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

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 11 de maio de 2022.

Portaria Presidência 185 (1063231)         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 124



Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/05/2022, 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
1063231 e o código CRC EDA9A24E.

0001468-26.2022.6.02.8000 1063231v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2022.
Tendo em vista a publicação da PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 185/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG no DJEAL
(1064379),  faço remessa dos presentes autos à SAD, para
registro da gestão/fiscalização e posterior remessa do feito às
respectivas unidades de lotação dos designados.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/05/2022, às 14:29, 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
1064396 e o código CRC B75B88E7.

0001468-26.2022.6.02.8000 1064396v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2022.
À AAMO e à SEGEC.
 
Senhor Assessor e Senhor Servidor,
 
Remeto os presentes autos para ciência da

publicação da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 185/2022 TRE-
AL/PRE/DG/GDG no DJEAL (doc. 1064379), referente ao
Contrato nº 14/2022.

Em paralelo, à SLC, para registro da
gestão/fiscalização.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/05/2022, às 12:42, 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
1065064 e o código CRC 17FBB405.

0001468-26.2022.6.02.8000 1065064v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, que nesta data, registrei no SIAC (Sistema de
Acompanhamento de Contratos), os servidores designados pela
Portaria da Presidência nº 185/2022-TRE-AL(publicada no DJE em
12/05/2022), que atuarão com gestor e fiscal do Contrato nº
14/2022(SEI 1054333). Do que, para constar, eu, Sandra Helena
Lima Alexandre, Assistente II da SLC, lavrei a presente certidão, que
segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 16/05/2022, 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
1066332 e o código CRC 41D9B362.

0001468-26.2022.6.02.8000 1066332v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2022.
Acusamos ciência da Portaria Presidência nº

185/2022 (1064379), referente ao Contrato nº 14/2022,
Serquip.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ARAÚJO PINTO, Assessor-Chefe, em
18/05/2022, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1068440 e o código CRC CC56C4B1.

0001468-26.2022.6.02.8000 1068440v1
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Extrato Contrato 20/05/2022

Dados do Contrato - Contrato num.: 00014/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Número do instrumento: 00014/2022 Fornecedor: SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA

CNPJ/CPF/ID Genérico: 06.121.325/0001-09

Processo Núm.: 0001468-26.2022.6.02 UG Recurso: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data Assinatura: 27/04/2022 Tipo do Contrato: Contrato

Tipo Licitação: Inexigibilidade Número Licitação: 

Data Vigência Início: 27/04/2022 Data Vigência Fim: 27/04/2023

Valor Global: 4.554,24 Núm. Parcelas: 1 Valor Parcial: 4.554,24

Valor Acumulado: 4.554,24 Total Desp. Acessórias: 0,00

Objeto: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, O TRATAMENTO E A DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL

GERADO PELA ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO

CONAMA 358/05.

Informação Complementar: 

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 1

Publicação no Comprasnet, do Contrato nº14/2022 (1070524)         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 132



Extrato Contrato 20/05/2022

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00014/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Histórico
Tipo Número Data Assinatura Data Início Data Fim Valor Global Parcelas Valor Parcela

Contrato 00014/2022 27/04/2022 27/04/2022 27/04/2023 4.554,24 1 4.554,24

Observação CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001468-26.2022.6.02

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 2

Publicação no Comprasnet, do Contrato nº14/2022 (1070524)         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 133



Extrato Contrato 20/05/2022

Responsáveis - Contrato num.: 00014/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Ativos

Inativos

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 3

Publicação no Comprasnet, do Contrato nº14/2022 (1070524)         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 134



Extrato Contrato 20/05/2022

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00014/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Empenhos R$

Número Empenhado A Liquidar Liquidado Pago RP Inscr. RP A Liq. RP Liquidado RP Pago

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: 070011 - SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE Página 4
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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 maio de 2022.

À SEGEC,
À AAMO,

Para atos de gestão do Contrato nº 14/2022.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 20/05/2022, às 13:40, 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
1070665 e o código CRC F20CE47A.

0001468-26.2022.6.02.8000 1070665v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
À SGO,
 
Solicito a emissão da nota de empenho relacionada

ao contrato nº 11/2022 (1054333).
 
Tal solicitação faz-se necessária para a emissão de

nota fiscal em virtude do início da vigência contratual
(22/07/2022).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 01/08/2022, às 15:02, 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
1115690 e o código CRC 9EE60636.

0001468-26.2022.6.02.8000 1115690v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 449; 2022RO001002.

Observação:

- Vigência, vide despacho doc. 1115690, AGC (equivocou-se em
mencionar o nr do contrato). Com efeito financeiro, por causa do
encerramento do contrato anterior.

 
- Memória de cálculo:

MENSAL INÍCIO
inclusive FIM Quant

Dias
Valor Unitário
dia Total

 R$                                                    
379,52 22/07/2022 31/12/2022159  R$                  

12,65
 R$       
2.011,46

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 01/08/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115990 e o código CRC 50CDF049.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1115990),

registro minha assinatura no empenho 2022NE449, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/08/2022, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116117 e o código CRC C4518780.

0001468-26.2022.6.02.8000 1116117v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  01/08/2022 18:46
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 449

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70274 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

31/07/2022 Global 0001468-26.2022.6.02 - 2.011,46

06.121.325/0001-09 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA

22CT0014.  prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento  e  a  destinação  final  do  material gerado pela
Assessoria  de  Assistência  Médica  e Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05. SEI
0001468-26.2022.6.02.8000

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SENCUDARIA 02 S/N QUADRA 784 LOTE 4 DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

57082-000

Município

MACEIO AL

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

01/08/2022 18:45:59
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  01/08/2022 18:46
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.011,46

Total da Lista

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

001 2.011,46Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento  e  a
destinação  final  do  material gerado pela  Assessoria  de  Assistência
Médica  e Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO
CONAMA 358/05. Contrato nº 14/2022. Vigência 12 MESES, a partir de:
22/07/2022 conf despacho doc 1115690 - efeito financeiro. Valor mensal:
R$ 379,52.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/08/2022 Inclusão 1,00000 2.011,4600 2.011,46

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

01/08/2022 18:45:58

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

01/08/2022 18:36:56

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

01/08/2022 18:45:59
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, 01 de agosto de 2022.
Assinada a nota de empenho (doc. 1116129),

devolvo os autos à AGC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/08/2022, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116137 e o código CRC 586F7D37.

0001468-26.2022.6.02.8000 1116137v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À SGO,
À SCON,
 
Solicito o cancelamento parcial da nota de

empenho 2022NE449 (1116129) no montante de R$
1.442,18 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e
dezoito centavos), bem como os ajustes no saldo da conta
contratual.

 
O que sobejar será suficiente para cumprir com as

obrigações financeiras até o fim do exercício.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 05/12/2022, às 10:29, 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
1210341 e o código CRC B9510EA5.

0001468-26.2022.6.02.8000 1210341v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  05/12/22  12:09     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 05Dez22   VALORIZACAO : 05Dez22  NUMERO  :
2022NS005412   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 06121325/0001-09 - SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000227            DATA VENCIMENTO  : 05Dez22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO PARA BAIXA PARCIAL DO SALDO DO CONTRATO Nº 14/2022 (EVENTO
1054333),
  EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO AGC (EVENTO 1210341). PROCESSO SEI
1468-26.2022
  .6.02.8000.                                                                   
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591701 06121325000109                 812310201                            
                                                                        1.442,18
                                                                                
   LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   05Dez22   12:05  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
**********************************************************************************

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  05/12/22  12:10                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       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 06121325000109                                            
  SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA                                          
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                 8.172,29C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
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    05Dez 070011 00001 NS005412 591701            1.442,18D            6.730,11C
                                                                                
   PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 05/12/2022, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1210533 e o código CRC 9264E0FA.

0001468-26.2022.6.02.8000 1210533v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS005412   

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão, sendo oportuno informar que o saldo contratual deve
observar a vigência do mesmo, enquanto o saldo do empenho se
restringe ao exercício, logo, a baixa contratual deve ser solicitada
para valores que efetivamente não serão utilizados na contratação.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 05/12/2022, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1210689 e o código CRC 3559CF40.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 449/2022 - RO 1734

Observação:

Conforme Despacho AGC 1210341.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/12/2022, às 13:42, 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
1211113 e o código CRC 31E49D48.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1211113),

registro minha assinatura no empenho 2022NE449, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/12/2022, às 13:52, 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
1211296 e o código CRC D29A80F0.

0001468-26.2022.6.02.8000 1211296v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/12/2022 18:17
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 449

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70274 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

31/07/2022 Global 0001468-26.2022.6.02 - 569,28

06.121.325/0001-09 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA

22CT0014.  prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento  e  a  destinação  final  do  material gerado pela
Assessoria  de  Assistência  Médica  e Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05. SEI
0001468-26.2022.6.02.8000

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SENCUDARIA 02 S/N QUADRA 784 LOTE 4 DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

57082-000

Município

MACEIO AL

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      2005
Versão Data/Hora

06/12/2022 18:17:21
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/12/2022 18:17
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 569,28

Total da Lista

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

001 569,28Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento  e  a
destinação  final  do  material gerado pela  Assessoria  de  Assistência
Médica  e Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO
CONAMA 358/05. Contrato nº 14/2022. Vigência 12 MESES, a partir de:
22/07/2022 conf despacho doc 1115690 - efeito financeiro. Valor mensal:
R$ 379,52.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

01/08/2022 Inclusão 1,00000 2.011,4600 2.011,46

06/12/2022 Anulação 1,00000 1.442,1800 1.442,18

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/12/2022 18:17:21

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

06/12/2022 13:43:57

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

06/12/2022 18:17:21
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, 06 de dezembro de 2022.
Devolvo os autos à AGC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2022, às 20:12, 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
1211918 e o código CRC 7F89F360.

0001468-26.2022.6.02.8000 1211918v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 131 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC
Maceió, 12 de janeiro de 2023.

Para: Assessoria de Assistência Médica e Odontológica
Assunto: SERQUIP. Contrato nº 14/2022. Renovação
contratual.

 

Com os devidos cumprimentos, venho através deste
informar que já se avizinha o período para renovação do contrato
junto à empresa SERUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA.,
com o fim de sua vigência em 27/04/2023, sendo necessária a
provocação da gestão sobre o interesse da empresa em prorrogar por
mais 12 (doze) meses o acordo.

Para tanto, consulto esta unidade demandante e
fiscalizadora sobre a concordância em que se inicie o processo de
renovação do contrato e, se houver, explicite sugestões de
melhoramento do objeto contratual. 

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 12/01/2023, às 14:30, 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
1228994 e o código CRC F1CAE5DB.

0001468-26.2022.6.02.8000 1228994v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2023.
 
 
À AGC,
 
Em atenção ao Memorando nº 131 / 2023 - TRE-

AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC, a AAMO informa que tem total
interesse na renovação do contrato de prestação do serviço da
empresa SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA. 

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETH DE SOUZA LIRA HANDRO,
Analista Judiciário, em 13/01/2023, às 11:49, 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
1229254 e o código CRC 0A88C521.

0001468-26.2022.6.02.8000 1229254v1
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E-mail - 1229783

Data de Envio: 
  13/01/2023 13:35:07

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    financeiro@serquip-al.com.br
    lilian.rose@serquip-al.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 14/2022. Renovação. Consulta. Interesse.

Mensagem: 
   Prezados, boa tarde

Trata-se de indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar o Contrato TRE/AL nº 14/2021, cujo
objeto consiste na Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final de
resíduos gerados pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, com vigência até 27/04/2023.

Como indispensável, cumpre-me indagar se é do interesse dessa Empresar manter ou não o atual valor
pactuado.

Esclareço que o presente e-mail faz parte de procedimento que diz respeito à renovação em tela é o
processo SEI nº 0001468-26.2022.6.02.8000.

Atenciosamente,

Tiago Casado
Assessoria de Gestão de Contratos
TRE/AL
82 2122-7794/7652

Anexos:
    Contrato_1054333_18.04.2022___Contrato_de_servicos_coleta_lixo_hospitalar___SERQUIP___PA_0001468_26.2022__6_.pdf
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E-mail - 1230827

Data de Envio: 
  17/01/2023 14:09:20

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    financeiro@serquip-al.com.br
    lilian.rose@serquip-al.com.br

Assunto: 
  Reiteração.Consulta. Renovação

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde.

Reitero a necessidade de pronunciamento sobre o conteúdo do email em anexo. 

Solicito providências o mais rápido possível.

Atenciosamente,

Tiago Casado
Assessoria de Gestão de Contratos
TRE/AL
82 2122-7794/7652

Anexos:
    E_mail_1229783.html
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E-mail - 1231848

Data de Envio: 
  19/01/2023 12:17:00

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    patricia@serquip-al.com.br
    financeiro@serquip-al.com.br
    lilian.rose@serquip-al.com.br
    serquip@serquip-al.com.br

Assunto: 
  2ª Reiteração. Consulta. Renovação.

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde.

Venho mais uma vez solicitar providências quanto ao contido no email em anexo, que trata da consulta
sobre o interesse em renovar o contrato nº 14/2022.

Importante salientar que o primeiro email foi enviado no dia 13/03/2022 e ainda não tivemos resposta. 

Ficamos no aguardo para providências urgentes.

Atenciosamente,

Tiago Casado
Assessoria de Gestão de Contratos
TRE/AL
82 2122-7794/7652

Anexos:
    E_mail_1230827.html
    E_mail_1229783.html
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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 janeiro de 2023.
À SGO,
 
Assunto: Emissão de empenho e pré-empenho. Exercício

2023. Contrato nº 14/2022 (1054333)
 
 
Senhor Chefe,
 
Considerando o início do presente exercício, solicitamos

a Vossa Senhoria emissão de empenho para execução do Contrato
nº 14/2022 (1054333), nos termos abaixo especificado:

 
CONTRATADO: SERQUIP TRATAMENTO DE

RESÍDUOS AL LTDA.
CNPJ: 06.121.325/0001-09
VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 379,52 (trezentos e

setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
VALOR  ESTIMADO ATÉ 27/04/2023: R$ 1.518,08

(um mil quinhentos e dezoito reais e oito centavos)
VIGÊNCIA CONTRATUAL:  ATÉ 27/04/2023
 
Não obstante, considerando a programação

orçamentária, solicitamos o  pré-empenho, considerando a incidência
de 6% (seis por cento) a fim de cobrir eventuais reajustes:

 
CONTRATADO: SERQUIP TRATAMENTO DE

RESÍDUOS AL LTDA.
CNPJ: 06.121.325/0001-09
VALOR: R$ 3.258,55 (três mil duzentos e cinquenta e

oito reais e cinquenta e cinco centavos)
Despacho AGC 1231920         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 157



PERÍODO CONTRATUAL:  28/04/2023 A 31/12/2023
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 19/01/2023, às 13:55, 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
1231920 e o código CRC 3F0F7690.

0001468-26.2022.6.02.8000 1231920v1

Despacho AGC 1231920         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 158



Depto. Comercial 

 

SERQUIP Tratamento de Resíduos AL Ltda 

Rua Secundária 2, S/N, Quadra 784, Lote 480, Distrito Industrial Luis Cavalcante, Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL 

CNPJ:06.121.325/0001-09 CEP: 57082-000 Fone: (82) 99123-4432 E-mail: patricia@serquip-al.com.br 

 

CARTA 
 

 Declaro, para os devidos fins, que a empresa SERQUIP TRATAMENTO DE 

RESIDUOS AL LTDA, situada na Rua Secundaria 02, Quadra 784, Lote 480, 

Distrito Industrial Governador Luis Cavalcante, Tabuleiro dos Martins, Maceió-

AL inscrito no CNPJ nº 06.121.325/0001-09, representada neste ato por, BRUNO 

BROAD RIZZO DOREA, portador da Carteira de Identidade nº 98001334230 SSP 

AL e do CPF nº 051.239.534-93, aceita firmar a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, 

referente ao contrato Nº 14/2021, cujo objeto é a coleta, transporte, 

tratamento por incineração e destinação final de resíduos dos serviços de 

saúde potencialmente infectantes dos grupos “A”, ‘B” e “E”, gerados no 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por 12 (doze) meses. Comprometendo-

se a cumprir todas as determinações firmadas, responsabilizando-se pela 

prestação dos serviços em conformidade com as exigências feitas por este 

órgão, assegurando a qualidade dos serviços elencados no contrato. 

Como firmado em entre as partes, será feito o reajuste do valor unitário da 

bombona de acordo com o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo), levando como base o valor anterior, visto proposta em anexo. 

 Maceió-AL, 19 de Janeiro de 2023. 

 

Atenciosamente, 
 

 

Bruno Broad Rizzo Dorea 

Gerente Geral 

SERQUIP Tratamento de Resíduos AL Ltda 
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BRUNO BROAD RIZZO 
DOREA:05123953493

Assinado de forma digital por 
BRUNO BROAD RIZZO 
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Dados: 2023.01.19 15:04:37 -03'00'
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Depto. Comercial 

 

SERQUIP Tratamento de Resíduos AL Ltda 

Rua Secundária 2, S/N, Quadra 784, Lote 480, Distrito Industrial Luis Cavalcante, Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL 

CNPJ:06.121.325/0001-09 CEP: 57082-000 Fone: (82) 99123-4432  E-mail: patricia@serquip-al.com.br 

 

 

Maceió AL, 19 de Janeiro de 2023.    

AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. 

Prezado Senhor (a): TRE 

A SERQUIP Tratamento Resíduos AL Ltda empresa sediada na cidade de 

Maceió/AL, vem por meio desta oferecer-lhe seus serviços de coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, classes I, dos grupos 

A, B e E, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 358/05 e RDC Nº 222/18. 

DOS SERVIÇOS: Consiste em coletar, transportar, em recipiente adequado de 

polietileno de alta densidade, revestidas internamente com saco plástico compatível 

com seu volume e posteriormente, tratar por meio térmico, de modo que os torne 

inerte ou descaracterizado, permitindo sua correta disposição proveniente de suas 

atividades realizadas em Maceió/AL. 

DO ACONDICIONAMENTO DOS SERVIÇOS: Será fornecida 01 bombonas de 200lts e/ou 

25kg, mediante demanda informada e gerada nesta unidade de saúde, com 

frequência de coleta semanal. 

A UNIDADE DE TRATAMENTO: A unidade de tratamento é composta por autoclave e 

incinerador da marca INCOL, com tecnologia inglesa. Este sistema, largamente 

utilizado na Europa, garante um tratamento seguro, destruindo completamente toda 

forma de micro-organismos e alterando as características físico-químicas dos produtos, 

sem poluir o meio ambiente. 

DO CERTIFICADO DE GERENCIAMENTO: Após a realização dos serviços, para os clientes 

adimplentes poderá ser disponibilizado sempre que solicitado, através do site do IMA 

no https://sgors.ima.al.gov.br o Certificado de Tratamento, contendo: tipo do resíduo 

(resíduos de saúde); período do recebimento do resíduo para tratamento, e 

quantidade de bombonas. 
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Depto. Comercial 

 

SERQUIP Tratamento de Resíduos AL Ltda 

Rua Secundária 2, S/N, Quadra 784, Lote 480, Distrito Industrial Luis Cavalcante, Tabuleiro dos Martins, Maceió-AL 

CNPJ:06.121.325/0001-09 CEP: 57082-000 Fone: (82) 99123-4432  E-mail: patricia@serquip-al.com.br 

 

 

DO PREÇO:  

ITEM DESCRIÇÃO VALOR Frequência 

01 

Coleta, tratamento de destinação final de 

resíduos dos serviços de saúde – RSS, dos grupos 

A, B e E. Bombona de 200 litros. 

R$ 100,37 por 

Bombona 
Semanal 

02 Faturamento mínimo   R$ 401,48 

*A CONTRATANTE deverá informar nome e local do ponto de específico de coleta 

para cadastro e lançamento do sistema de coleta. 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

1-As legislações pertinentes aos procedimentos de coleta, transporte e destinação 

final, devem ser aplicadas por todas as partes envolvidas, assegurando a qualidade e 

segurança de todo serviço ofertado. 

DA VALIDADE: 30 (trinta) dias a contar desta data. 

DO PRAZO: 10 (dez) dias a partir da emissão da nota fiscal. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Patrícia Dias 

Consultora Comercial AL 

SERQUIP Tratamento de Resíduos AL Ltda 

Proposta de reajuste (1232164)         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 163



19/01/23, 14:12 Cálculo Exato

https://calculoexato.com.br/imprimir.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndice 1/1

Cálculo Exato

Atualização de um valor por um índice financeiro

Atualização de R$94,88 de 19-Janeiro-2022 e 19-Janeiro-2023 pelo índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo

Valor atualizado:  R$100,37

Memória do Cálculo

Variação do índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo entre 19-Janeiro-2022 e 19-Janeiro-2023

Em percentual:   5,7848%
Em fator de multiplicação:   1,057848

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Janeiro-2022 = 0,54%; Fevereiro-2022 = 1,01%; Março-2022 = 1,62%; Abril-2022 = 1,06%; Maio-2022 = 0,47%; Junho-2022 =
0,67%; Julho-2022 = -0,68%; Agosto-2022 = -0,36%; Setembro-2022 = -0,29%; Outubro-2022 = 0,59%; Novembro-2022 = 0,41%;
Dezembro-2022 = 0,62%.

Atualização
Valor atualizado  =  valor * fator  =  R$94,88 * 1,057848
Valor atualizado  =  R$100,37

Curiosidades:
Por que há tantos índices de preços no Brasil?

Os índices diferem bastante em escopo. Uns medem preços ao consumidor, outros preços ao produtor etc. Um índice pode ser
apropriado para determinado propósito e não tanto para outro, o que já justifica a existência de uma variedade deles.

Além disso, o processo inflacionário entre os anos 70 e meados de 90 reforçou a necessidade de se contar com maior variedade
de índices. Por um lado a inflação alta e volátil fez com que a evolução dos diferentes preços diferissem ainda mais entre si,
levando à necessidade de índices de preços mais específicos para cada propósito. Por exemplo, o INPC foi criado para refletir o
custo de vida de trabalhadores urbanos e passou a ser utilizado como parâmetro de reajuste em dissídios salariais.

Por outro, a inflação alta e volátil também tornou necessário um acompanhamento mais frequente da evolução dos preços. Isso se
refletiu na criação do IGP-M, com período de coleta de preços distinto ao do já existente IGP-DI, o que permitiu ao mercado contar
com um índice divulgado no último dia do mês para a correção de contratos referentes a operações financeiras e correções de
balanços.

(Fonte: Site do Banco Central do Brasil)
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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: 06.121.325/0001-09 DUNS®: 897833509
Razão Social: SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
Nome Fantasia: SERQUIP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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 10/06/2023
FGTS 06/02/2023
Trabalhista Validade: 11/06/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/01/2023 (*)
Receita Municipal Validade: 13/03/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 19/01/2023 16:30 de
CPF: 076.016.134-88      Nome: TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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07601613488Usuário:

19/01/2023 16:39:47Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente06121325000
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil.

19/01/2023 16:38:17Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA
CNPJ: 06.121.325/0001-09

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 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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.121.325/0001-09
Certidão nº: 2717294/2023
Expedição: 19/01/2023, às 16:40:33
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.121.325/0001-09, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão Negativa Trabalhista (1232188)         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 168



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

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

Emitida às 16:03:15 do dia 04/01/2023

Código de controle da certidão: BC7D-C839-9CC0-4213

Certidão fornecida para o CNPJ: 06.121.325/0001-09

Válida até 05/03/2023

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

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

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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E-mail - 1232222

Data de Envio: 
  19/01/2023 17:22:57

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    patricia@serquip-al.com.br

Assunto: 
  Reajuste. Consulta

Mensagem: 
  Prezada Patrícia, boa tarde.

A anualidade do contrato é contada de 27/04/2022 (assinatura) até o dia 27/04/2023.

Diante do supracitado, consulto a vossa senhoria se concorda que nesse momento seja feita a
prorrogação e no aniversário do contrato (27/04/2023) seja feito o reajuste observando o índice IPCA.

Fico no aguardo do retorno. 

Atenciosamente,

Tiago Casado
Assessoria de Gestão de Contratos
TRE/AL
82 2122-7794/7652
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De: <patricia@serquip-al.com.br>
Para: 'TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS' <agc@tre-al.jus.br>
Data: 20/01/2023 11:37 AM
Assunto: [agc] RES: Reajuste. Consulta

Bom dia Tiago!

De acordo.

Atenciosamente,

Patrícia Dias
Consultora Comercial
Fone: (82) 99123-4432 - (82) 2126-1600 - (82) 98164-6599 
E-mail: patricia@serquip-al.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 19 de janeiro de 2023 17:23
Para: patricia@serquip-al.com.br
Assunto: Reajuste. Consulta

Prezada Patrícia, boa tarde.

A anualidade do contrato é contada de 27/04/2022 (assinatura) até o dia
27/04/2023.

Diante do supracitado, consulto a vossa senhoria se concorda que nesse
momento seja feita a prorrogação e no aniversário do contrato (27/04/2023)
seja feito o reajuste observando o índice IPCA.

Fico no aguardo do retorno.

Atenciosamente,

Tiago Casado
Assessoria de Gestão de Contratos
TRE/AL
82 2122-7794/7652
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001468-26.2022.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA.

 Procedimento Administrativo: 0001468-
26.2022.6.02.8000

 

 Contrato: 14/2022
(1054333)

 

Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a
destinação final de resíduos  gerados pela Assessoria de Assistência Médica e
Odontológica do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

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  1041723

2 Contrato original assinado pelas partes? X  1054333

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes?  X  

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

Contrato
14/2022
(1055018)

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação Normativa/AGU nº 03, de
01/04/2009)?

X   ATÉ
27/04/2023

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar X    1232178
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6 contrato administrativo e alcancem a Administração contratante?

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

 ATÉ
27/04/2023 -
  1231920

APÓS
27/04/2023 -
VERIFICAR
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  1232148

 

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  1233171

 

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  1233171

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal X  1232178

4.2Fazenda Pública Estadual X  1232189

4.3Fazenda Pública Municipal X  1232178

4.4INSS X  1232178

4.5FGTS X  1232178

4.6Justiça do Trabalho X  1232188

5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos não
renováveis?  X NÃO SE

APLICA
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5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos?  X NÃO SE
APLICA

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 23/01/2023, às 13:30, 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
1232856 e o código CRC 8CA08E2A.

0001468-26.2022.6.02.8000 1232856v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de janeiro de 2023.
Ao GSAD,
 
Assunto: Renovação Contratual. Contrato nº 14/2022.

Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a
destinação final de resíduos  gerados pela Assessoria de Assistência
Médica e Odontológica do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme as disposições deste contrato e da Decisão nº 1128/2022
(1041723) que autorizou a contratação por inexigibilidade.

 
Vigente até 27/04/2023.
 

Contrato nº 14/2022: 1055333;

Publicação no DOU: 1055018.

 

Senhor Secretário,
 
Trata-se  PRORROGAÇÃO do Contrato nº

14/2022 celebrado entre este Regional e a empresa SERQUIP
TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA., cujo vencimento dar-se-á
no próximo dia 27/04/2023.

O valores atualmente contratados são os que seguem:
 
a) valor unitário por bombona de 200 litros: R$ 94,88

(noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos);
b) valor mensal: R$ 379,52 (trezentos e setenta e nove

reais e cinquenta e dois centavos);
c) valor global: R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e

cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
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A empresa apresenta manifestação de interesse na
renovação contratual (1232148), solicitando o reajuste do valor
cobrado. No entanto, após negociação (1232222 e 1232855), ficou
acordado que no momento apenas será realizada a prorrogação e no
aniversário do contrato (27/04/2023), proceder-se-á ao reajuste
baseado no índice respectivo.

No que tange à análise administrativa da contratação,
com vistas à necessária prorrogação, informamos:

 
1. A prorrogação contratual justifica-se em função da

importância de manter a coleta regular do lixo médico-odontológico
gerado por este Tribunal Regional, com sua correta destinação,
respeitando as diretrizes ambientais e de sustentabilidade;

2. Para a prorrogação existe previsão contratual,
conforme Cláusula Dez do Contrato nº 14/2022.

3. Manifestação da unidade técnica com as justificativas
para prorrogação contratual 1229254.

4. Em obediência ao estabelecido através da Portaria
GPRES nº 226/2018 anexamos Lista de Verificação para alteração
dos contratos administrativos (Prorrogação Contratual) - 1232856.

5. Para fins de compatibilidade de preços, e considerando
a complexidade do objeto, encaminhamos a Decisão nº 1128/2022
(1041723) que autorizou a contratação direta da contratada.

Com vistas a verificação da manutenção das condições de
habilitação, promovemos a juntada das seguintes certidões:

 

DECLARAÇÃO SICAF (1232178);
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL ATUALIZADA (1232189).

DECLARAÇÃO CADIN (1232182);
CERTIDÃO CONSOLIDADA TCU (1232184);
CERTIDÃO NEGATIVA TRABALHISTA (1232188).

 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa Senhoria

para evolução dos autos.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 23/01/2023, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1233171 e o código CRC A77CA334.

0001468-26.2022.6.02.8000 1233171v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2023.
À SEIC, para aferir a compatibilidade de preços, de

acordo com os parâmetros assinalados no item 5 do Despacho
AGC 1233171.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/01/2023, às 00:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1233682 e o código CRC 8DEF7412.

0001468-26.2022.6.02.8000 1233682v1
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E-mail - 1234049

Data de Envio: 
  24/01/2023 14:43:44

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

Para:
    comercial@serquip-al.com.br
    patricia@serquip-al.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Documentação. Renovação Contratual Nº 14/2022. Serviço de coleta resíduos sólidos. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 

À empresa SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA

Prezada Patrícia

Boa tarde,

Para fins de renovação do Contrato Nº 14/2022, que trata do serviço de coleta dos resíduos médico-
odontológicos dos grupos A, B e E, semanalmente, através de bombona de 200 (duzentos) litros de
capacidade, conforme termo de referência anexo, solicitamos a documentação a seguir:

- Notas fiscais e/ou notas de empenho para comprovação do valor de mercado;

- Certidão de Exclusividade emitida pelo órgão competente;

- Declaração de inexistência de nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
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ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

______, de de 2023.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1018460.html
    Anexo_1232148_Carta_de_Interesse_TRIBUNAL_REGIONAL_ELEITORAL_DE_ALAGOAS_2023.pdf
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 80/2023
PE 34/2023

Observação:

 

MENSAL INÍCIO
inclusive FIM Quant Dias Valor Unitário dia Total

 R$                                                       
379,52 1/1/2023 27/4/2023 117  R$                       

12,65
 R$                                            
1.480,13

 
MENSAL INÍCIO inclusive FIM Quant Dias Valor Unitário dia Total 6,00%
 R$                                                       
379,52 28/4/2023 31/12/2023 243  R$                       

12,65
 R$                                            
3.074,11

R$
3.258,56

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/01/2023, às 17:37, 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
1235077 e o código CRC 461E9F3D.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/01/2023 17:32
        ***.769.084-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 PE 34

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339039 70274 ADM APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

25/01/2023 0001468-26.2022.6.02 - 3.258,55

Código Nome

06.121.325/0001-09 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA

Favorecido

Endereço

SENCUDARIA 02 S/N QUADRA 784 LOTE 4 DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

57082-000

Município

MACEIO AL

UF Telefone

Descrição

Reserva de crédito referente àprestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final do
material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica. Possível prorrogação com reajuste de 6%,
conforme despacho AGC (1231920). SEI 0001468-26.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

25/01/2023 Inclusão 3.258,55

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

25/01/2023 17:29:44
Operação
Inclusão
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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 janeiro de 2023.
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1235077),

registro minha assinatura no empenho 2023NE80, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Em paralelo, à gestão contratual para ciência do
respectivo pré-empenho (1235086) relativo a renovação contratual 
até o final do  exercício 2023, devendo o mesmo ser indicado quando
da efetiva prorrogação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/01/2023, às 19:12, 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
1235268 e o código CRC 15E4BD5F.

0001468-26.2022.6.02.8000 1235268v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/01/2023 19:36
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 NE 80

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339039 70274 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

25/01/2023 Global 0001468-26.2022.6.02 - 1.480,13

06.121.325/0001-09 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA

Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final do material gerado pela Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05.
SEI 0001468-26.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SENCUDARIA 02 S/N QUADRA 784 LOTE 4 DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

57082-000

Município

MACEIO AL

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

25/01/2023 19:36:32
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/01/2023 19:36
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.480,13

Total da Lista

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

001 1.480,13Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação
final do material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e
Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05.
Contrato nº 14/2022 (1054333). VALOR MENSAL ESTIMADO: R$
379,52. VIGÊNCIA CONTRATUAL:  ATÉ 27/04/2023. Despacho AGC
(1231920).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

25/01/2023 Inclusão 1,00000 1.480,1300 1.480,13

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

25/01/2023 19:36:32

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

25/01/2023 19:11:20

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

25/01/2023 19:36:32
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, 26 de janeiro de 2023.
Devolvo os autos à Unidade Gestora, que deve

atentar para o que consta do Despacho COFIN 1235083.
Em paralelo, à SEIC, em face do Despacho

GSAD 1233682.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/01/2023, às 00:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1235309 e o código CRC 109C7E4A.

0001468-26.2022.6.02.8000 1235309v1
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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 2023.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de renovação do contrato Nº 14/2022, que trata

da prestação do serviço de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos dos serviços de saúde, classe I dos
grupos A, B e E firmado com a empresa SERQUIP TRATAMENTOS
RESÍDUOS AL LTDA, CNPJ nº 06.121.325/0001-09, vigência até
27/04/2023, valor unitário por bombona de 200 litros de R$ 94,88
(noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), valor mensal R$
379,52 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
e valor global de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e cinquenta e
quatro reais e vinte e quatro centavos), de acordo despacho
AGC 1233171.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para aferir a compatibilidade de preços, de acordo com
os parâmetros assinalados no item 5 do Despacho AGC 1233171,
despacho GSAD 1233682.

 
Para demonstração da compatibilidade do preço de

mercado, a SERQUIP enviou notas fiscais, evento 1236331.
 
Solicitada a documentação complementar 1234049, a

empresa encaminhou documento com data de 07/01/2022
(1240809) referente à certidão de exclusividade emitida pelo
Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL), esclarecendo que
não tem mais a certidão de exclusividade, evento 1240966.

 
Realizamos a pesquisa através da plataforma banco de

preços, propostas vencedoras de licitações de objetos semelhantes,
estimando-se o valor médio unitário em R$ 186,67 (cento e oitenta e
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seis reais e sessenta e sete centavos) e total/mês de R$ 746,68
(setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), de
acordo relatório de cotação 1242827, podendo-se aferir que a
renovação contratual é vantajosa para este Regional.

 
Foram juntadas as certidões de regularidade da empresa,

despacho AGC 1233171, atualizada a certidão
FGTS 1242693. A declaração de inexistência da prática de
nepotismo, consta no evento 1240799.

 
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 08/02/2023, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/02/2023, às 18:30, 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
1242830 e o código CRC EEA3E739.

0001468-26.2022.6.02.8000 1242830v1

Despacho SEIC 1242830         SEI 0001468-26.2022.6.02.8000 / pg. 222



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

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2023.
À SLC,
Para elaborar minuta de aditivo de prorrogação.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 09/02/2023, às 13:48, 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
1243518 e o código CRC E604A14A.

0001468-26.2022.6.02.8000 1243518v1
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PODER JUDICIÁRIO 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2022 
Processo nº 0001468-26.2022.6.02.8000 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2022 
Processo nº 0001468-26.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
14/2022, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0001468-
26.2022.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa SERQUIP 
TRATAMENTOS RESÍDUOS AL 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 Washington Luiz Damasceno Freitas, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 307544 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
126.931.705-91, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa SERQUIP TRATAMENTOS 
RESÍDUOS AL LTDA., situada no Distrito Industrial Governador Luís Cavalcante, Rua Secundária 
2, s/n, Quadra 784, Lote 480 - Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP: 57082-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 06.121.325/0001-09, celular: (82) 99123-4432, e-mail: patricia@serquip-
al.com.br , neste ato representada pelo Sr. Bruno Broad Rizzo Dorea, portador da Carteira de 
Identidade nº 98001334230 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 051.239.534-93, resolvem ajustar 
o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 14/2022, 
que trata da prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final do 
material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e Odontológica, em conformidade com 
a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05, por 12 (doze) meses. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 

O presente termo aditivo tem o valor global de R$ 4.554,24 (quatro mil, quinhentos e 
cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), considerando o valor de R$ 94,88 (noventa e 
quatro reais e oitenta e oito centavos) por bombona de 200 (duzentos) litros. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor mensal para os serviços contratados é de R$ 379,52 (trezentos e 
setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica resguardado o direito ao reajuste contratualmente previsto, que se 
dará mediante instrumento próprio, conforme manifestação da locadora (evento nº 1232855). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2023, relativos ao PTRES 
n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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PODER JUDICIÁRIO 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2022 
Processo nº 0001468-26.2022.6.02.8000 
 

 

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 art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
alterações e na Cláusula Dez do Contrato nº 14/2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº XXXX (evento SEI nº 
XXXXXX), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à manifestação de 
vontade da Contratada sob evento SEI nº 1232148. 
  
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista 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 igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 
 

            
Maceió, XX de XXXX de 2023. 

 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas 
Presidente do TRE-AL 

 
 
Pela Empresa:    

 
Bruno Broad Rizzo Dorea 

Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2023.
À AJ-DG, para análise da minuta do 1º Termo

Aditivo ao Contrato nº 14/2022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/02/2023, 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
1243758 e o código CRC 3C6291EC.

0001468-26.2022.6.02.8000 1243758v1
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PROCESSO : 0001468-26.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. TERMO ADITIVO. CONTRATO Nº 14/2022.

 

Parecer nº 203 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Vêm os autos em epígrafe à apreciação desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da
minuta 1243757 do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
14/2022 (1054333), firmado com a Empresa SERQUIP
TRATAMENTOS E RESÍDUOS AL LTDA., inscrita no CNPJ sob
o nº 06.121.325/0001-09, cujo objeto é a prestação de
serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação
final do material gerado pela Assessoria de Assistência
Médica e Odontológica.

 
O presente termo aditivo tem por objeto a

prorrogação do prazo de vigência do suso referido contrato
pelo período de 12 (doze) meses.

 
O contrato original foi lavrado no dia 27/04/2022,

com vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura,
conforme estabelece sua Cláusula Dez, e não houve qualquer
alteração até o presente momento, podendo ser prorrogado
até o limite de 60 (sessenta) meses, com lastro no inciso II do
art. 57 da Lei nº 8.666/93.

 
Constata-se, portanto, a vigência do contrato.
 
2. DA INSTRUÇÃO PRESENTE NOS AUTOS
 
O TRE/AL encaminhou mensagem eletrônica

questionando a empresa contratada acerca do interesse
na prorrogação do prazo de execução do contrato, consoante
se observa no evento SEI n° 1232222. A empresa manifestou
aquiescência na dilação contratual (1232855), assegurado o
reajuste quando da completude da anualidade do contrato.

 
No evento SEI nº 1232856 consta Lista de

Verificação, preenchida pela gestão contratual,
conforme previsto na PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso das mesmas nos 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). Não houve relatos
de irregularidades.  

 
Quanto à vantajosidade da prorrogação do

contrato, o Despacho SEIC 1242830 observou ser vantajoso
para a Administração a presente renovação.
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Constam dos autos a Declaração SICAF (1232178),
Certidão de Regularidade do FGTS (1242693), Consulta
Consolidada TCU (1232184), Certidão Negativa Trabalhista
(1232188), Certidão Negativa da Receita Estadual (1232189)
CADIN (1232182) e Declaração de Inexistência de Prática de
Nepotismo (1240799), as quais demonstram estarem atendidas
as condições de habilitação que foram exigidas na licitação.

 
Consta nos autos o pré-emprenho realizado pela

SGO (1235086), em valor correspondente ao presente
exercício.

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

prorrogação encontra-se albergada no comando contido no
art. 57, II, da Lei n° 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:
(...)
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;
(...)

 
Tal dispositivo faculta a sua prorrogação, visando à

obtenção de condições mais favoráveis à Administração.
 
4. DA MINUTA DO TERMO ADITIVO
 
Como visto, o presente termo aditivo tem amparo

no art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993.
 
Quanto ao conteúdo da minuta de aditivo

(1243757), 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),
o valor (cláusula segunda), a dotação orçamentária (cláusula
terceira), o fundamento jurídico (cláusula quarta),
a vinculação do termo aditivo ao ato de autorização da
Presidência (cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta)
e as incorporações do termo aditivo ao contrato principal
(cláusula sétima).

 
5. CONCLUSÃO
 
Assim, na forma prevista no parágrafo único do art.

38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em
face de sua regularidade jurídica, a minuta do primeiro termo
aditivo (1243757) ao Contrato nº 14/2022, firmado com a
Empresa SERQUIP TRATAMENTOS E RESÍDUOS AL LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 06.121.325/0001-09, cujo objeto é a
prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a
destinação final do material gerado pela Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica.

 
O aditivo que se pretende tem por objeto a
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prorrogação da vigência contratual pelo período 12 (doze)
meses, pelo valor total de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos
e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro
centavos), considerando o valor mensal de R$ 379,52
(trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
e o valor de R$ 94,88 (noventa e quatro reais e oitenta e oito
centavos) por bombona de 200 (duzentos) litros.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 13/02/2023, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 13/02/2023, às 16:49, 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
1245355 e o código CRC AA35286D.

0001468-26.2022.6.02.8000 1245355v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de fevereiro de 2023.
Senhor Presidente, 
 
Versam os autos sobre a análise regularidade

da minuta do primeiro termo aditivo (1243757) ao Contrato nº
14/2022, firmado com a empresa SERQUIP TRATAMENTOS
RESÍDUOS AL LTDA., , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
06.121.325/0001-09, cujo objeto trata da prestação de
serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação
final do material gerado pela Assessoria de Assistência
Médica e Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO
CONAMA 358/05.

A minuta em tela tem por objeto a prorrogação do
contrato original por mais 12 (doze) meses. 

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica
emitiu o Parecer nº 203/2023 (1245355), manifestando-se pela
regularidade do feito e aprovando a minuta elaborada pela
SLC. 

Dessa forma, concluo os autos a Vossa Excelência
para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizada a prorrogação, na forma
da minuta apresentada.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/02/2023, às 18:02, 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
1245724 e o código CRC 94503162.

0001468-26.2022.6.02.8000 1245724v1
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PROCESSO : 0001468-26.2022.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@

ASSUNTO : Autorização. Celebração. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2022. Empresa SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL LTDA.
Prorrogação por 12 meses. Material gerado pela AAMO.

 

Decisão nº 582 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 1245724.

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio
do Parecer 203/2023 (1245355), que ratificam, 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 na Cláusula Dez do referido contrato, a celebração do
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2022 (1054333), firmado
com a Empresa SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS AL
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.121.325/0001-09, objetivando a
prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a
destinação final do material gerado pela Assessoria de Assistência
Médica e Odontológica, em conformidade coma RESOLUÇÃO
CONAMA 358/05, conforme previsto na PORTARIA PRESIDÊNCIA
Nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

O referido aditamento tem por objeto a prorrogação do
prazo de vigência do suso referido contrato pelo período de 12 (doze)
meses, a partir de sua assinatura, conforme estabelece sua Cláusula
Dez.

Ressalto, por oportuno, que o presente termo aditivo tem
valor global de R$ 4.554,24 (quatro mil quinhentos e cinquenta
e quatro reais e vinte e quatro centavos), considerando o valor
mensal de R$ 379,52 (trezentos e setenta e nove reais e
cinquenta e dois centavos) e o valor de R$ 94,88 (noventa e
quatro reais e oitenta e oito centavos) por bombona de 200
(duzentos) litros.

Remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos -
SLC para a consolidação do ato minutado (1243757), ciência à
contratada e demais medidas de estilo.

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

 
Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Presidente
Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Presidente, em 15/02/2023, às 18:52, 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
1246220 e o código CRC B4C1605C.

0001468-26.2022.6.02.8000 1246220v6
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2023.
Em cumprimento à Decisão 582, da Presidência

(doc. 1246220), remeto os presentes autos à SLC, para
consolidação da minuta contratual aprovada; e à COFIN, para
emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2023, às 21:33, 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
1249383 e o código CRC 5177129E.

0001468-26.2022.6.02.8000 1249383v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de Empenho: 179-2023
Pré-empenho: 34-2023 (anulação para emissão NE).
 

Observação:

- Memória de cálculo no doc 1235077 referente ao valor do pré-
empenho sem o reajuste, pois o valor do contrato é o mesmo na prorrogação.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 24/02/2023, às 09:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1249514 e o código CRC 78D162F4.
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DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2023.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1249514),

registro minha assinatura no empenho 2023NE179, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/02/2023, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1250304 e o código CRC 77ADE596.

0001468-26.2022.6.02.8000 1250304v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/02/2023 19:42
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 NE 179

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339039 70274 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/02/2023 Global 0001468-26.2022.6.02 - 3.074,11

06.121.325/0001-09 SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA

Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação final do material gerado pela Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05. Primeiro termo aditivo.
Prorrogação 12 meses. Contrato 14-2022. SEI 0001468-26.2022.6.02.8000

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SENCUDARIA 02 S/N QUADRA 784 LOTE 4 DISTRITO INDUSTRIAL

CEP

57082-000

Município

MACEIO AL

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

28/02/2023 19:42:28
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/02/2023 19:42
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.074,11

Total da Lista

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

001 3.074,11Prestação de serviços de coleta, transporte, o tratamento e a destinação
final do material gerado pela Assessoria de Assistência Médica e
Odontológica, em conformidade com a RESOLUÇÃO CONAMA 358/05.
Primeiro termo aditivo. Prorrogação 12 meses. Contrato 14-2022.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/02/2023 Inclusão 1,00000 3.074,1100 3.074,11

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

28/02/2023 19:42:28

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

24/02/2023 09:08:40

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

28/02/2023 19:42:28
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, 01 de março de 2023.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do termo de

aditamento contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2023, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1252954 e o código CRC B9902016.

0001468-26.2022.6.02.8000 1252954v1
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E-mail - 1253164

Data de Envio: 
  01/03/2023 15:32:52

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@serquip-al.com.br
    patricia@serquip-al.com.br

Assunto: 
  Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2022, para assinatura

Mensagem: 
  
Prezado Sr. Bruno Broad Rizzo Dorea,

Encaminho, em anexo, o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2022 (Processo SEI n.º 0001468-
26.2022.6.02.8000), para assinatura na forma eletrônica, na data de hoje, e devolução para o e-mail:
slc@tre-al.jus.br.

Obs: Caso não possua TOKEN, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e
devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade,
nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 14-2022 - prorrogação (SERQUIP) - SEI 0001468-26.2022.pdf
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