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

 

Memorando nº 688 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC
Maceió, 13 de junho de 2022.

Para: Seção de Manutenção e Reparos
Assunto: Prevelar. Contrato nº 18/2020. Renovação contratual.

 

Com os devidos cumprimentos, venho através deste
informar que já se avizinha o período pra renovação do contrato junto
à empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E
ELEVADORES LTDA, com o fim de sua vigência em 10/10/2022,
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 13/06/2022, às 15:03, 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
1088161 e o código CRC 14328234.

0006155-46.2022.6.02.8000 1088161v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
À AGC.
 
Senhor Assessor,
 
Esta setorial informa que tem interesse

na renovação do contrato junto à empresa PREVELAR
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES
LTDA, por mais 12 (doze) meses, pois a empresa está
cumprindo adequadamente com as suas obrigações
contratuais e prestando um serviço de qualidade a este
regional.

 
Cordialmente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 14/06/2022, às 16:27, 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
1089285 e o código CRC 7AC2DF9E.

0006155-46.2022.6.02.8000 1089285v1
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E-mail - 1090100

Data de Envio: 
  15/06/2022 15:28:40

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    prevent.engenharia@yahoo.com
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contrato nº 18/2020. Renovação. Consulta.

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde.

Trata-se de indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar o Contrato TRE/AL nº 18/2020, cujo
objeto consiste na Prestação dos serviços continuados manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais., com vigência até
10/10/2022.
 
Como indispensável, cumpre-me indagar se é do interesse dessa Empresar manter ou não o atual valor
pactuado.
 
Por fim, esclareço que o presente e-mail faz parte de procedimento que diz respeito à renovação em tela
é o processo SEI nº 0006155-46.2022.6.02.8000.

Cordialmente, 

Tiago Casado
Assessoria de Gestão de Contratos
TRE/AL
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E-mail - 1090106

Data de Envio: 
  15/06/2022 15:29:57

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    prevent.engenharia@yahoo.com
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contrato nº 18/2020. Renovação. Consulta.

Mensagem: 
  Prezados, boa tarde.

Trata-se de indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar o Contrato TRE/AL nº 18/2020, cujo
objeto consiste na Prestação dos serviços continuados manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais., com vigência até
10/10/2022.
 
Como indispensável, cumpre-me indagar se é do interesse dessa Empresar manter ou não o atual valor
pactuado.
 
Por fim, esclareço que o presente e-mail faz parte de procedimento que diz respeito à renovação em tela
é o processo SEI nº 0006155-46.2022.6.02.8000.

OBS: FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Cordialmente, 

Tiago Casado
Assessoria de Gestão de Contratos
TRE/AL

Anexos:
    E_mail_1090100.html
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Maceió, 16 de junho de 2022. 
AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Ref.Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual e Reajuste de Valores. 

 
CONSIDERANDO o Contrato nº. 018/2020 firmado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS e a PREVELAR  

SOLUÇÕES  EM ENGENHARIA LTDA; 

CONSIDERANDO a previsão do término da vigência do contrato supra referido, o qual fora firmado, inicialmente, por 

12 (doze) meses; 

CONSIDERANDO  a necessária continuidade dos serviços/objeto contratado, especialmente por se tratar de serviços 

essenciais e com alta especificidade técnica; 

CONSIDERANDO as ilações da Cláusula doze do contrato 018/2020 firmado entre as           partes; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 53 e seguintes da Instrução Normativa nº. 05 de 26 de maio de 2017, Editada 

pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/SECRETARIA DE GESTÃO. 

A  PREVELAR  SOLUÇÕES  EM  ENGENHARIA  LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito  privado  já qualificada nos autos 

do instrumento contratual em referência, por seu procurador firmatário, conforme Contrato Social em vigor, 

vem, perante esta Instituição, em face das considerações acima expendidas, requerer a PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL por interstício não inferior há 12 meses, de modo a viabilizar a 

continuidade dos serviços. 

Em tempo, registra o interesse no REAJUSTE dos valores pactuados, nos exatos termos do quanto preconizadopela 

Instrução Normativa supramencionada, reproduzida, também, na Nova Lei de Licitações, disposições estas 

que autorizam o reajuste automático do preço quando ultrapassado o interregno mínimo de 01 ano 

mediante aplicação do índice de correção monetária. O pleito em comento visa, sobretudo, garantir a 

manutenção do equilíbrio economico e financeiro do contrato, conforme estabelece o insico XXI do art. 37 da 

Constituição Federal. 

Pugna, portanto, pela formalização de aditivo para fins de prorrogação contratual, bem como para fixação do valor após 

o reajuste ora pleiteado, a ser apurado mediante aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato. 

INPC- IBGE  Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

 
Ciente do acolhimento, ficamos no aguardo de um retorno 

Termos em que pede e espera deferimento; 

 

 

 
 

Eng. Mario Alves de Pinho CREA 76266 BA 

Sócio e Responsável Técnico. 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

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

ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/10/2022
FGTS 01/07/2022
Trabalhista Validade: 20/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/07/2022
Receita Municipal Validade: 29/06/2022

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: 20/06/2022 13:03 de
CPF: 076.016.134-88      Nome: TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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07601613488Usuário:

20/06/2022 13:05:46Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente29080486000
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 20/06/2022 13:08:41 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 29.080.486/0001-05 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Sistema do CNJ está indisponível 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.080.486/0001-05
Certidão nº: 19410628/2022
Expedição: 20/06/2022, às 13:10:06
Validade: 17/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.080.486/0001-05, 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
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.080.486/0001-05
Razão Social:PREVELAR MANUTENCAO AR CONDICIONADO ELEVADORES LTDA ME
Endereço: R DA GRECIA 165 SALA 504 / COMERCIO / SALVADOR / BA / 40010-010

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

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

Validade:02/06/2022 a 01/07/2022 
 
Certificação Número: 2022060201541684867957

Informação obtida em 20/06/2022 13:12:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0006155-46.2022.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa: PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA  

 Procedimento Administrativo: 0006155-
46.2022.6.02.8000

 

 Contrato: 18/2020
(0784595)

 

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

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

Consta dos autos, a seguinte documentação geral
necessária a quaisquer alterações contratuais? SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento licitatório realizado? X  0766780

2 Contrato original assinado pelas partes? X  0784595

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? X  
1º Termo
Aditivo
(0934293)

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

Contrato nº
18/2020
(0785762)

1º Termo
Aditivo
(0935211)

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
10/10/2022

Lista de Verificação - Anexo XV - Port. 226/2018 AGC 1091553         SEI 0006155-46.2022.6.02.8000 / pg. 12



 

6

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

X    1091471

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

 ATÉ
31/12/2022
(1004492).

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  1091442

 

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  1091557

 

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  1091557

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal X  1091471

4.2Fazenda Pública Estadual X  1091471

4.3Fazenda Pública Municipal X  1091471

4.4INSS X  1091484

4.5FGTS X  1091484

4.6Justiça do Trabalho X  1091481

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 20/06/2022, às 17:17, 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
1091553 e o código CRC AA3863BF.

0006155-46.2022.6.02.8000 1091553v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de junho de 2022.
Ao GSAD,
 
Assunto: Renovação Contratual. Contrato nº 18/2020. 
Objeto: Prestação dos serviços continuados manutenção

preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal,
incluindo a reposição de peças novas e originais.

 
Vigente até 10/10/2022.
 

Contrato nº 18/2020 (0784595), extrato publicação DOU
(0785762)

Primeiro Termo Aditivo (0934293), extrato publicação DOU
(0935211)

 

Senhor Secretário,
 
Trata-se  PRORROGAÇÃO do Contrato nº

18/2020 celebrado entre este Regional e a empresa PREVELAR
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA . ,
cujo vencimento dar-se-á no próximo dia 10/10/2022.

O valores atualmente contratados são os que seguem:
 
a) valor mensal: R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e

oitenta reais);
b) valor global: R$ 29.760,00  (vinte e nove mil

setecentos e sessenta reais).
 
A empresa apresenta manifestação de interesse na

renovação contratual (1091442), mantidos os preços atualmente
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praticados. Não obstante, ressaltou a necessidade de aplicação do
reajuste por anualidade, o qual somente poderá ser calculado quando
da disponibilidade do índice IPCA-E relativo ao mês de
Outubro/2022.

No que tange à análise administrativa da contratação,
com vistas à necessária prorrogação, informamos:

 
1. A prorrogação contratual se justifica em função da

necessidade de manutenção do pleno funcionamento dos elevadores
da sede do TRE-AL, com vistas facilitação do fluxo e o respeito aos
requisitos de acessibilidade.

2. Para a prorrogação existe previsão contratual,
conforme Cláusula Dez do Contrato nº 18/2020.

3. Manifestação da unidade demandante com as
justificativas para prorrogação contratual 1089285.

4. Em obediência ao estabelecido através da Portaria
GPRES nº 226/2018 anexamos Lista de Verificação para alteração
dos contratos administrativos (Prorrogação Contratual) - 1091553.

5. Para fins de compatibilidade de preços, e considerando
a complexidade do objeto, encaminhamos o Edital do Pregão
Eletrônico nº 44/2020 e seus anexos - 0727087.

Com vistas a verificação da manutenção das condições de
habilitação, promovemos a juntada das seguintes certidões:

 

1. Declaração SICAF: 1091471
2. Declaração CADIN: 1091476
3. Certidão Consolidada TCU: 1091477 

 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa Senhoria

para evolução dos autos.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 20/06/2022, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1091557 e o código CRC 4E6B78C7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2022.
 
À SEIC, para verificação da vantajosidade da

prorrogação contratual pretendida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, às 13:49, 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
1094894 e o código CRC B1276A3E.

0006155-46.2022.6.02.8000 1094894v1
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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 julho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de prorrogação do Contrato nº 18/2020,

firmado com a empresa PREVELAR SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 29.080.486/0001-05, com
vigência até o dia 07/10/2022, conforme Memorando nº 688 /
2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC (1088161).

Vieram os autos a esta Seção para verificação da
vantajosidade da prorrogação contratual pretendida -
Despacho GSAD (1098894), com um valor unitário atual
mensal de R$ 1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais).

Para tanto, buscamos na plataforma Banco de
Preços (1103402) propostas de preço vencedoras de licitações
ocorridas com objetos semelhantes, encontrando um valor
médio mensal unitário de R$ 1.392,62 (um mil trezentos e
noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Empresa Valor mensal Qtde
ElevadoresTotal Unitário

Dibasa - TRE/PE R$
2.419,00

R$
1.209,50 2

Prevelar - IFS/SE
(desconsiderado)

R$
5.280,00

R$
5.280,00 1

Grelha - AGU/PI R$
4.500,00

R$
2.250,00 2

Engel Tech - TRE/PB R$
3.083,00

R$
1.027,67 3

GR Industrial - TRF5 R$
1.083,33

R$
1.083,33 1

Valor médio unitário - Banco de R$ 1.392,62
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Preços R$ 1.392,62

Valor atual unitário - Prorrogação R$ 1.240,00
Desta forma, entendendo demonstrada a

vantajosidade na prorrogação pretendida, foram juntadas aos
autos as seguintes documentações:

- SICAF - 1103469;
- Municipal - 1103471:
- Certidão consolidada TCU - 1091477;
- CADIN - 1091476; e
Por oportuno, registramos que a Declação de

Ausência de Prática de Nepotismo já foi solicitada e será
juntada aos autos tão logo seja apresentada pela empresa.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/07/2022, às 10:56, 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
1103388 e o código CRC CA79C233.
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Rua Francisco Leôncio de Sales, 01, Santa Clara - Eusébio-CE CEP: 61760-000.  
Fone: (85) 3274.5700/8903.8610, (85)98841-0850 
CNPJ: 211690890001-94, gralhaelevadoresengenharia@gmail.com 

 
 

 
PROPOSTA  

A 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 (Processo Administrativo n.° 00587.001165/2021-98) 
 
 

GRALHA ELEVADORES LTDA, situada à Rua Francisco Leôncio de Sales, nº 01, Bairro: Santa Clara, Eusébio/CE, CEP: 
61.760-000 -CNPJ: 211690890001-94, CREA:45176, empresa especializada na manutenção preventiva, corretiva, montagem, 
modernização e conservação de elevadores, vem, mui respeitosamente por meio do seu REPRESENTANTE LEGAL e Sócio 
Sr.GILBERTO SALES COSTA, CPF-183.664.063-34, RG-060142416-6 CREA CE, CASADO,ENGENHEIRO MECANICO, RESIDENTE a  
RUA-JUVENAL DE CARVALHO Nº 788, APTO-102 BAIRRO- FATIMA , FORTALEZA CE. FONE- 9-8841-0850, 9-8903-8610. 
Inscrição Estadual: 063956047 

Validade da proposta 90 dias. BANCO: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 1369-2 CONTA: 29076-9 

Responsável técnico da empresa Sr: GILBERTO SALES COSTA, CPF-183.664.063-34 

 
 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção em elevadores (preventiva, 
corretiva e preditiva), com cobertura total de peças e materiais, nos equipamentos das unidades da Advocacia-
Geral da União, que compreenderá o fornecimento de peças originais, materiais de reposição e equipamentos 
necessários e adequados à execução dos serviços 
 
ITEM DESCRIÇAO QUANTIDADE VALOR TOTAL 
01 Manutenção preventiva e   

 corretiva com cobertura total 
2 54.000,00  de peças e matérias, instalados 

 nas Unidades da AGU na   

 cidade de Teresina/PI   

 
valor total R$ 54.000,00 ( cinquenta e quatro mil reais) 

 
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 
preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital. 

 
Desde já nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos. 
 

Eusébio CE 29 de ABRIL DE 2022.  
 
 
 

GILBERTO SALES COSTA  
SOCIO- ADMINISTRADOR  

CPF-183.664.063-34 
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ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO - TRF5

Senhor Pregoeiro,

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 01/2022,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados
de manutenção preventiva e corretiva,  com fornecimento de peças e componentes, em 01
(um) elevador da marca Wollk, instalado no Prédio Anexo I do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região,  COM  REGIME  DE  EXECUÇÃO  EMPREITADA  POR  PREÇO  GLOBAL,  conforme  as
especificações técnicas e condições constantes deste Edital e seus Anexos – especialmente o
Anexo I, e tabela que segue:

Item Descrição Meses Valor Mensal Valor Anual

01

Prestação  de  serviços  continuados  de
manutenção preventiva e corretiva, com
fornecimento de peças e components, em 01
(um)  elevador  da  marca  Wollk,  instalado no
Prédio Anexo I do Tribunal Regional Federal da
5ª Região.

12 1.083,33 13.000,00

R$ 13.000,00

Valor total por extenso: R$. 13.000,00 (Treze mil  Reais).

1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os benefícios e os
custos  diretos  e  indiretos  que  forem  exigidos  para  prestação  do  fornecimento  do  objeto
licitado,  assim  entendida,  não  só  as  despesas  diretas,  com  a  aquisição  de  materiais  e
pagamento da mão-de-obra, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte de
pessoal,  alimentação,  "know-how",  "royalties",  despesas  financeiras,  serviços  de  terceiros,
aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, veículos e transportes; contribuições devidas
à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos taxas e emolumentos incidentes
sobre o fornecimento, agência de despachantes, ou outras despesas, quaisquer que sejam as
suas naturezas;

2 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos
de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e 
aceitamos em todos os seus termos.

3 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas
nos será devido, caso a nossa proposta não seja aceita pelo TRF da 5ª Região, seja qual for o
motivo.

GR INDUSTRIAL LTDA. CNPJ 05.441.127/0001-60 ,Rua Tamboril,66, Cordeiro, Recife. grelevadores@grelevadores.com.br, Fone 
3126-6448
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4 - Declaro que  examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que estudei,
comparei  e  os  encontrei  corretos,  aceitando  e  submetendo-me,  integralmente,  às  suas
condições, e que obtive da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as
informações  e  esclarecimentos  solicitados,  não  havendo  dúvidas  acerca  dos  serviços  a
executar.

5 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de
abertura  da  sessão  pública  estabelecida  no  preâmbulo  do  Edital  de  Pregão  Eletrônico  nº
01/2022.

6- Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante convocação do adjudicatário para
assinatura do Instrumento Contratual, nos termos do art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93.

7 - O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme assinala o
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, quando comprovada a vantajosidade para a
Administração, desde que haja autorização formal da autoridade competente.

8 – Declaro ciência que a execução dos serviços deverá se iniciar em, no máximo, 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida
pela Unidade Técnica responsável – SIAP.

9 - O recebimento do objeto desta contratação será realizado nos termos dos artigos 73 a 76 
da Lei 8.666/93.

10 - Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos  em
nossos quadros funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a esse Tribunal, conforme
determinação contida no art.  3º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005, com nova
redação dada pela Resolução nº 09, de 06/12/2005.

11- Declaro que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do
art. 5º da Constituição Federal.

12 - Declaro que cumprimos reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

13 - Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente n° 32345-
4, Agência nº 3201-8 , Bradesco S/A. 

GR INDUSTRIAL LTDA. CNPJ 05.441.127/0001-60 ,Rua Tamboril,66, Cordeiro, Recife. grelevadores@grelevadores.com.br, Fone 
3126-6448
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14 - Declaro que o REGIME TRIBUTÁRIO de nossa empresa é Simples Nacional.

15 - O representante legal da empresa, cujo CNPJ é 05.441.127/0001-60, que assinará o
Contrato, é o Sr Gilvandro de Aquino Cabral Júnior, Brasileiro, solteiro, Engenheiro mecânico,
RG  7.482.203  SDS/PE,  CPF  077.039.074-99,  Rua  Sá  de  Sousa  138,  Boa  Viagem,  Recife/PE,
telefone: (81) 99148-5979.

16  -  No  caso  do  representante  legal  ser  um  procurador,  a  licitante  vencedora  deverá
encaminhar junto com esta proposta cópia do instrumento de procuração que confere poderes
para assumir obrigações em decorrência desta licitação.

Recife (PE), 11 de março de 2022.

GR INDUSTRIAL LTDA. CNPJ 05.441.127/0001-60 ,Rua Tamboril,66, Cordeiro, Recife. grelevadores@grelevadores.com.br, Fone 
3126-6448
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                                                                   MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                                                   FL 1/2. 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS – Reitoria 

 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. 

À 

Seção de Licitações e Contratos 

Referência: Pregão Eletrônico IFS nº 028/2022. 

Processo Processo Administrativo nº 23706.000175/2021-16 

  

 

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta licitação, 

bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no Edital do Pregão Eletrônico 

acima citado, conforme Anexo I – Termo de Referencia. 

1. Identificação do Licitante: 
 
Razão Social:  PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ/MF -    : 29.080.486/0001-05 

Inscrição Estadual:  Isento. 

Representante Legal: Mario Alves de Pinho Neto Eng. Mêcanico - CPF: 034.762.085-08 / CREA 76266 BA    

Endereço completo:  Rua Silveira Martins, 2568 Sala 12B   Bairro – Cabula. 

CEP  - 41.150.000   - Salvador – Ba. 

Natural de Dias D Avila – Ba. Nacionalidade  Brasileiro 

Telefone (71) 4103 3122  - celular (71) 99294-5949  e-mail: prevent.engenharia@yahoo.com 

 Dados Bancário: Bradesco 237   Agencia: 3326-0  C/C – 0060906-4. 

 

2. Condições Gerais da Proposta: 

• a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua  apresentação; 

• o valor do preço unitário Anual total, estão detalhados nesta proposta de preço, nos quais estão 
incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração, inclusive impostos, taxas de 
qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra, salários, encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas, embalagens, transportes, seguros e quaisquer outras despesas necessárias que incidam 
ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do 
contrato. 

 
3.0 -  Objeto da Contratação: Empresa de Engenharia: 

O objeto deste Termo de Referência é o registro formal de preço para a eventual Contratação de empresa especializada 
para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, plataforma elevatória de transporte 
vertical para PNE, mastro vertical e plataforma articulada, instaladas no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Sergipe – IFS – Reitoria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento 

e seus anexos: 
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3.1 – Detalhamento da Proposta: Conforme Termo de Referência deste Edital: 

 
 

  

 

 

                                                                                                      

     4. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que: 

• Examinamos cuidadosamente todo o edital e anexos e aceitamos todas as condições nele 
estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar discrepância de 
entendimento com relação ao Edital; 

• Cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida na Lei 
Nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1998; 

• em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto licitado, bem 
como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou 
venham incidir sobre o referido objeto; 

• informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso venha a 
ocorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador, 04 de Maio do 2022. 

 

 

 

 

 

Eng. Mario Alves de Pinho Neto 

Socio / Responsável Técnico  

CPF: 034.762.085-08 / CREA 76266 BA 

PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA  

      CNPJ: 29.080.486/0001-05.   

FL 2/2. 

Item DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 

 
Unidade 

de 
Medida 

 
Quantidade 

Anual. 
 

Valor Total 
Anual.  

 
 

2 

Reitoria: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, conservação e assistência técnica de 
01 (um) elevador de passageiros, do fabricante THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S.A., com fornecimento de todas as peças de reposição. 
Características no Termo de referências 

Serviço 1 5.280,00 

TOTAL GERAL DOS LOTE ANUAL  
(Cinco Mil Duzentos e Oitenta Reais.) – Anual  

R$ - 5.280,00 

Cotação - Banco de Preços (1103402)         SEI 0006155-46.2022.6.02.8000 / pg. 27



Cotação - Banco de Preços (1103402)         SEI 0006155-46.2022.6.02.8000 / pg. 28



Cotação - Banco de Preços (1103402)         SEI 0006155-46.2022.6.02.8000 / pg. 29



Cotação - Banco de Preços (1103402)         SEI 0006155-46.2022.6.02.8000 / pg. 30



Cotação - Banco de Preços (1103402)         SEI 0006155-46.2022.6.02.8000 / pg. 31



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

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

ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/10/2022
FGTS 20/07/2022
Trabalhista Validade: 20/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/07/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 29/06/2022 (*)

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: 12/07/2022 13:58 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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E-mail - 1104051

Data de Envio: 
  13/07/2022 10:54:33

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

Para:
    PREVENT.ENGENHARIA@YAHOO.COM

Assunto: 
  Prorrogação - Contrato nº 18/2020

Mensagem: 
  Prezados(as),

Conforme anunciado em contato telefônico feito dia 11/07 passado, para formalização da prorrogação do
Contrato nº 18/2020 faz-se necessária a apresentação de Declaração de Inexistência de Prática de
Nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 993010575

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:

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.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio).
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À SLC,
Para elaborar minuta de aditivo de prorrogação.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 13/07/2022, às 13:34, 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
1104196 e o código CRC 8F33A2C2.

0006155-46.2022.6.02.8000 1104196v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0006155-46.2022.6.02.8000                                                                                                              1 
2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020 
Processo SEI nº 0006155-46.2022.6.02.8000 

 

Minuta 

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

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

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Fica resguardado o direito de reajuste do valor mensal dos 
serviços, conforme solicitado pela Contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2021, 
consignados na Ação Julgamento de Causas e Gestão e Administrativa, Natureza da 
Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0006155-46.2022.6.02.8000                                                                                                              2 
2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL. 

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

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

CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI nº xxxx 
(xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do TRE/AL, 
bem como à manifestação de vontade da Contratada (evento nº 1091442), no 
Procedimento Administrativo TRE/AL nº 0006155-46.2022.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO. 

 
O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no Diário 

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

 
Maceió, xx de xxxx de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela CONTRATADA: 

 
Mário Alves de Pinho Neto 
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À AJ-DG, 
Para análise da minuta de aditivo de prorrogação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/07/2022, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104528 e o código CRC 6BFE643F.

0006155-46.2022.6.02.8000 1104528v1

Despacho SLC 1104528         SEI 0006155-46.2022.6.02.8000 / pg. 38



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006155-46.2022.6.02.8000
INTERESSADO : AGC
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 18/2020. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.

 

Parecer nº 968 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da minuta
ora inserta no evento SEI nº 1104527, do segundo termo
aditivo ao Contrato nº 18/2020, celebrado com a Empresa
PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E
ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
29.080.486/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços
continuados manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais.

 
De acordo com a minuta apresentada pela Seção de

Licitações e Contratos, o citado termo aditivo tem por objeto a
prorrogação da vigência do Contrato nº 18/2020 por 12 (doze)
meses, mantendo os preços atualmente praticados, segundo
1091557.

 
Segundo informado pela AGC, a empresa apresenta

manifestação de interesse na renovação contratual (1091442),
mantidos os preços atualmente praticados. Não obstante,
ressaltou a necessidade de aplicação do reajuste por
anualidade, o qual somente poderá ser calculado quando da
disponibilidade do índice IPCA-E relativo ao mês de
Outubro/2022.

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

Dez, do Contrato nº 18/2020 (0784595), a Seção de Gestão de
Contratos inaugurou os presentes autos com consulta à
contratada sobre interesse de prorrogação (1088161 e
1091442).

 
A tabela de verificação exigida pela PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(Anexo XV - Alterações contratuais, envolvendo prorrogações,
acréscimos, supressões, reajustes ou repactuações), foi
preenchida e juntada pela gestão do contrato, conforme se
observa do evento 1091553.

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

foi celebrado em 07/10/2020, com vigência de doze meses a
partir da assinatura, podendo ser prorrogado, conclui-se que
o contrato encontra-se vigente. 

 
Anote-se ainda a juntada das seguintes certidões:

 
1. SICAF: 1103469
2. Certidão Consolidada TCU: 1091477
3. Certidão negativa de débitos municipal:
1103471
4. Declaração negativa de nepotismo:
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1105159
5. CADIN: 1091476

 
 

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

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

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

(...)
II - à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à
obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses;"
 

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

 
Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o

administrativista Marçal Justen Filho:
 

“A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da  atividade 
desenvolvida pelos particulares, como a execução
contratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, 
a permanência da necessidade pública  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 em foco são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

 
Desta forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida a vantajosidade para a
Administração, o que já comprovado pela SEIC, na informação
contida no evento 1103388. 

 
 
5. DA MINUTA DO TERMO ADITIVO
 
Como visto, a minuta deste termo aditivo tem

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

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

 
6. CONCLUSÃO
 
Assim, em face de sua regularidade jurídica, esta

Assessoria Jurídica aprova a minuta 1104527 do primeiro
termo aditivo ao Contrato nº 18/2020, celebrado com a
Empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO
E ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
29.080.486/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços
continuados manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais, mantendo o valor
mensal de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais),
e o valor global (12 meses) R$ 29.760,00 (vinte e nove mil
setecentos e sessenta reais).

 
À consideração superior

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
14/07/2022, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/07/2022, às 17:20, 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
1104561 e o código CRC 042AB31D.

0006155-46.2022.6.02.8000 1104561v4
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PROCESSO LICITATÓRIO: 
PREGÃO ELETRÔNICO TRE – AL PENº 18/2020

Processo:SEI n.º 001005-55.2020.6.02.8000.

DECLARAÇÃO   SOBRE PRÁTICA DE NEPOTISMO:    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.

A empresa Prevelar Soluções em Engenharia LTDA, com sede na rua Silveira Martins n.º 2568, Bairro Cabula 
Salvador-Ba,inscrita no CNPJ/MF sobo número 29.080.486/0001-05, por meio de seu representante devidamente  
constituído legal a baixo, o Sr. Mario Alves de Pinho Neto, solteiro, CPF/MF 034.762.085-08 e RG 09579564-28 
SSP/BA.

Declaro, para os efeitos legais.:

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:

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.

Salvador, 12 de Julho 2022.

Eng. Mario Alves de Pinho Neto
CPF/MF: 034.762.085-08//RG/MF – 09579564-28 SSP/BA / CREA 76266 BA

PREVELAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
                                                                        CNPJ: 29.080.486/0001-05
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de julho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida o presente procedimento de análise da

Minuta do Segundo Termo Aditivo (1104527), celebrado entre
a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e a empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR
CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 29.080.486/0001-05, que tem por objeto é a
prestação de serviços continuados manutenção preventiva e
corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal,
incluindo a reposição de peças novas e originais.

 
Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral, por conduto do Parecer nº
968/2022 (1104561), aprovou, em face de sua regularidade
jurídica, o expediente minutado, nos termos do art. 57, II, da
Lei nº 8.666/1993, bem como na cláusula dez do Contrato nº
18/2020.

 
Assim, ante o exposto e tudo o mais que dos autos

consta,  torno os autos conclusos à superior consideração de
Vossa Excelência, para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que seja autorizado o
aditamento do termo contratual nas condições propostas.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
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Geral, em 15/07/2022, às 08:33, 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
1105907 e o código CRC B47B97F7.

0006155-46.2022.6.02.8000 1105907v1
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PROCESSO : 0006155-46.2022.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO : Autorização. Primeiro Termo aditivo. Manutenção preventiva e corretiva de elevadores. Prorrogação de 12 (doze) meses.

 

Decisão nº 3125 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio
do Parecer AJ-DG nº 968/2022 (1104561), que ratifica, ante a sua
plena regularidade, a minuta do aditamento em tela, AUTORIZO,
com fulcro no art. 57, II da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações
e na Cláusula dez do termo contratual, a celebração do
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2020, que trata da
prestação de serviços continuados manutenção preventiva e
corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais, firmado com a Empresa
PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E
ELEVADORES LTDA , inscrita no CNPJ sob o n° 29.080.486/0001-
05.

A minuta do referido aditivo tem por
objeto a prorrogação da vigência da avença supra
mencionada, pelo período de 12 (doze) meses, mantendo os
preços atualmente praticados, conforme (1091557)

Remetam-se os autos à Secretaria de Administração para,
pela unidade competente, efetuar a consolidação do ato minutado
(1104561), posterior subscrição, ciência à empresa e demais medidas
relativas aos atos de gestão contratual.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/07/2022, às 19:30, 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
1106111 e o código CRC 056AF18F.

0006155-46.2022.6.02.8000 1106111v3

Decisão 3125 (1106111)         SEI 0006155-46.2022.6.02.8000 / pg. 45



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

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2022.
À SLC, para a adoção das medidas necessárias ao

cumprimento da Decisão nº 3125/2022 - TRE-AL/PRE/GPRES
(doc. 1106111).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/07/2022, às 19:09, 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
1112095 e o código CRC 770C424E.

0006155-46.2022.6.02.8000 1112095v1
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E-mail - 1132193

Data de Envio: 
  23/08/2022 17:21:10

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

Para:
    prevent.engenharia@yahoo.com

Assunto: 
  Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2020, para assinatura

Mensagem: 
  
Ao senhor Mário Alves de Pinho Neto ,
Representante da empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA. 

Segue incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº
18/2020 (Processo SEI n.º 0006155-46.2022.6.02.8000), para imprimi-lo 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.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, preferencialmente, e devolver para
o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Segundo Termo Aditivo ao Contrato 18-2020 - Prorrogação - SEI 0006155-46.2022.pdf
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0006155-46.2022.6.02.8000                                                                                                              1 
2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020 
Processo SEI nº 0006155-46.2022.6.02.8000 

 

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

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

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Fica resguardado o direito de reajuste do valor mensal dos 
serviços, conforme solicitado pela Contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2022, 
consignados na Ação Julgamento de Causas e Gestão e Administrativa, Natureza da 
Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0006155-46.2022.6.02.8000                                                                                                              2 
2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL. 

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

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

CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI nº 3125 
(evento nº 1106111), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 
do TRE/AL, bem como à manifestação de vontade da Contratada (evento nº 
1091442), no Procedimento Administrativo TRE/AL nº 0006155-46.2022.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO. 

 
O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no Diário 

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

 
Maceió, 23 de agosto de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela CONTRATADA: 

 

 

 

 

 
Mário Alves de Pinho Neto 

Representante da empresa 
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E-mail - 1132782

Data de Envio: 
  24/08/2022 13:37:45

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

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2020, para assinatura.

Mensagem: 
  
Prezados colegas, 

Encaminho para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços nº 18/2020, PA SEI 0006155-46.2022.6.02.8000, Decisão 3125 (doc. SEI 1106111).

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983-0622

Anexos:
    Termo_Aditivo_1132766_Segundo_Termo_Aditivo_ao_Contrato_n__18_2020__Assinado_empresa.pdf
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0006155-46.2022.6.02.8000                                                                                                              1 
2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020 
Processo SEI nº 0006155-46.2022.6.02.8000 

 

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

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

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Fica resguardado o direito de reajuste do valor mensal dos 
serviços, conforme solicitado pela Contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2022, 
consignados na Ação Julgamento de Causas e Gestão e Administrativa, Natureza da 
Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0006155-46.2022.6.02.8000                                                                                                              2 
2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL. 

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

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

CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI nº 3125 
(evento nº 1106111), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente 
do TRE/AL, bem como à manifestação de vontade da Contratada (evento nº 
1091442), no Procedimento Administrativo TRE/AL nº 0006155-46.2022.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO. 

 
O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no Diário 

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

 
Maceió, 23 de agosto de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela CONTRATADA: 

 

 

 

 

 
Mário Alves de Pinho Neto 

Representante da empresa 
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