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Memorando nº 241 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 10 de março de 2021.

Para: SAD

Assunto: Documento de Formalização da Demanda (DFD). Manutenção de dois
transpaletes localizados na SEALMOX e de duas empilhadeiras e dois transpaletes
localizados no galpão de urnas eletrônicas da SPLOG.

 

 
 
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Em cumprimento ao Despacho GSAD (0862564) exarado

nos autos do PA: 0011475-48.2020.6.02.8000, encaminhamos em
anexo o Documento de Formalização da Demanda (DFD) SEALMOX
(0864131) cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de dois transpaletes localizados na SEALMOX
e de duas empilhadeiras e dois transpaletes localizados no galpão de
urnas eletrônicas da SPLOG, para ciência dessa unidade e posterior
encaminhamento à SEGEC, para confecção do Termo de Referência,
caso de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 11/03/2021, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/03/2021, às 14:46, 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
0864128 e o código CRC 5C06DEFE.

0002031-54.2021.6.02.8000 0864128v5
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
TRE/AL
Setor Requisitante:
SEALMOX/COMAP/SAD
SPLOG/CSELE/STI
Responsável pela Demanda:
Luciana Wander de Oliveira Melo, Chefe da SEALMOX
Leonardo Luiz dos Santos Pereira, Chefe da SPLOG
Matrícula:
30920188 (Luciana)
30920151 (Leonardo)
E-mail:
lucianamelo@tre-al.jus.br
leonardopereira@tre-al.jus.br
Telefone:
SEALMOX: 2122-7690 / 3328-1947
SPLOG: 2122-7738
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
SEALMOX: justifica-se a contratação tanto da manutenção preventiva e como
da corretiva nos dois equipamentos transpaletes à disposição da
SEALMOX,  pois os mesmos são utilizados todos os dias para deslocamento de
paletes carregados de materiais de consumo, materiais permanentes,
garrafões de água mineral de 20 litros, dentre outros, pois todo material
comprado nesta casa é recebido, provisoriamente, pelo almoxarifado.
 
SPLOG: a contratação se faz necessária para prestar manutenção preventiva e
corretiva das empilhadeiras elétricas patoladas e transpaletes manuais
utilizados para movimentação e armazenamento das urnas eletrônicas durante
os ciclos periódicos de testes. As urnas trafegam em blocos de 24 urnas (um
pallet), em transpalete ou empilhadeira, e armazenadas em estantes
(armazenamento verticalizado), sendo imprescindível o bom funcionamento
das empilhadeiras elétricas patoladas, para uma movimentação segura. Além
das urnas são movimentados também suprimentos para urnas eletrônicas, a
exemplo de baterias e bobinas.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Entende-se como plausível que a cada três meses seja efetuada uma
manutenção preventiva nos quatro transpaletes e nas duas empilhadeiras.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
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A data prevista para a realização da primeira manutenção preventiva
trimestral do novo contrato poderá ser estabelecida para que aconteça
na primeira quinzena do mês de abril de 2021.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
O planejamento e gestão deve ser atribuída à SEGEC/COSEG/SAD.
Quanto aos dois transpaletes da SEALMOX: a fiscalização será exercida pelo
titular da chefia da Seção de Almoxarifado ou por seu substituto, nos
afastamentos e ausências do titular.
Quanto as duas empilhadeiras e aos dois transpaletes da SPLOG: a fiscalização
será exercida pelo titular da chefia da Seção de Provisão de Logística e
Equipamentos Eleitorais ou por seu substituto, nos afastamentos e ausências
do titular.

Maceió, 10 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 11/03/2021, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/03/2021, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864131 e o código CRC E1EBAC3F.

Responsável pela formalização da demanda
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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 março de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao disposto no art. 21, III, da IN

SEGES/MP 05/2017, abaixo transcrito, peço-lhe vênia para
sugerir que seja constituída nova equipe de planejamento da
contratação de que trata o DFD 0864131, para a qual são
indicados os seguintes integrantes:

a) demandantes - o Sr. Chefe da SPLOG e a Sra.
Chefe da SEALMOX;

b) técnico - o servidor Sérgio Vilela Menegaz,
lotado na SEALMOX; e

c) administrativo - a Sra. Chefe da SEGEC.
A presente proposição implicará a revogação

da Portaria Presidência nº 493 (doc. 0817840), da qual
constava designado como membro o servidor Erivaldo José de
Souza, lotado na SMR, no entanto, em face da Informação 916
( d o c . 0856237 do PA nº 0011475-48.2020.6.02.8000),
pondera-se por sua substituição.

A referida equipe, na dicção do § 1º do art. 2º da
citada IN SEGES/MP 05/2017, deve reunir servidores com as
competências necessárias à completa execução das etapas de
Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos
sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e
contratos, dentre outros.

A equipe deverá observar, em seus trabalhos, as
normas internas de contratações e, no que couber, a IN 40, de
22 de maio de 2020, da Secretaria Especial de
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Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de
Gestão/Ministério da Economia, e a Resolução CNJ nº
437/2020.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/03/2021, às 01:10, 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
0865223 e o código CRC D20C0C99.

0002031-54.2021.6.02.8000 0865223v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 12 de março de 2021.
Senhor Presidente,
 
O Senhor Secretário de Administração, por meio do

Despacho GSAD 0865223, sugere que seja constituída nova equipe
de planejamento da contratação de que trata o DFD 0864131, com os
seguintes integrantes:

a) demandantes - o Sr. Chefe da SPLOG e a Sra. Chefe da
SEALMOX;

b) técnico - o servidor Sérgio Vilela Menegaz, lotado na
SEALMOX; e

c) administrativo - a Sra. Chefe da SEGEC.
 
Assim, submeto o presente procedimento à superior

consideração de Vossa Excelência para a competente deliberação
acerca da proposição acima, ressaltando não haver óbice por parte
desta unidade diretiva quanto ao pedido formulado e, em caso de
aquiescência, sugiro que os autos retornem à SAD para as
providências de confecção do ato normativo próprio e inserção no
respectivo bloco de assinatura.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/03/2021, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0865406 e o código CRC 89872D6A.

0002031-54.2021.6.02.8000 0865406v1
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PROCESSO : 0002031-54.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Equiper de Planejamento da Contratação.

 

Decisão nº 472 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0865406, onde o Senhor
Secretário de Administração, por meio do Despacho GSAD 0865223,
sugere que seja constituída nova equipe de planejamento da
contratação de que trata o DFD 0864131, com os seguintes
integrantes:

a) demandantes - o Sr. Chefe da SPLOG e a Sra. Chefe da
SEALMOX;

b) técnico - o servidor Sérgio Vilela Menegaz, lotado na
SEALMOX; e

c) administrativo - a Sra. Chefe da SEGEC.
 
ACOLHO a referidea sugestão, à Secretaria de

Admininstração para as providências de confecção do ato normativo
próprio e inserção no respectivo bloco de assinatura.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
16/03/2021, às 15:59, 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
0866000 e o código CRC 4A348D69.

0002031-54.2021.6.02.8000 0866000v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 145/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0002031-
54.2021.6.02.8000, resolve:

 

Art. 1º. Designar o Senhor Chefe da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos
Eleitorais - SPLOG e a Senhora Chefe da Seção de Almoxarifado - SEALMOX, como
integrantes demandantes, o servidor Sérgio Vilela Menegaz, lotado na Seção de
Almoxarifado, como integrante técnico, e a Senhora Chefe da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, como integrante administrativo da Comissão de Planejamento e
Contratação relativa ao Documento de Formalização da Demanda - DFD constante no
evento 0864131, referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva de dois transpaletes localizados na SEALMOX e de duas empilhadeiras e dois
transpaletes localizados no galpão de urnas eletrônicas da SPLOG.

Art. 2º A Comissão de Planejamento e Contratação deverá observar, em seus
trabalhos, as normas internas de contratações e, no que couber, a IN 40, de 22 de
maio de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Gestão/Ministério da Economia, e a Resolução CNJ nº 437/2020.

Art. 3º Fica revogada a Portaria Presidência nº 493/2020, de 29 de novembro de
2020.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE DO TRE/AL

Maceió, 18 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/03/2021, às 12:23, 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
0868139 e o código CRC 016BB0D1.

0002031-54.2021.6.02.8000 0868139v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2021.
À AEP.
 
Senhora Assessora Especial,
 
Em atenção a Decisão 472 (doc. 0866000), foi

elaborada a Portaria Presidência nº 145/2021 (doc.
0868139), objetivando a designação do Senhor Chefe da
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais -
SPLOG e a Senhora Chefe da Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, como integrantes demandantes, o servidor Sérgio
Vilela Menegaz, lotado na Seção de Almoxarifado, como
integrante técnico, e a Senhora Chefe da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, como integrante administrativo
da Comissão de Planejamento e Contratação relativa ao
Documento de Formalização da Demanda - DFD constante no
ev en to 0864131, referente a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de dois transpaletes
localizados na SEALMOX e de duas empilhadeiras e dois
transpaletes localizados no galpão de urnas eletrônicas da
SPLOG.

A referida portaria foi inserida em bloco de
assinatura.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2021, às 17:40, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0868143 e o código CRC 32F9DCD6.

0002031-54.2021.6.02.8000 0868143v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1568 - TRE-AL/PRE/AEP

 
A portaria 0868139 foi publicada em 22/03/2021, no DEJEAL, fls.

4,  edição nº 62

Documento assinado eletronicamente por INGMAR CHAGAS FEBRONIO ALVES,
Analista Judiciário, em 22/03/2021, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0869613 e o código CRC C7764B33.

0002031-54.2021.6.02.8000 0869613v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2021.
Tendo vista a publicação da Portaria 0868139,

encaminhem-se os autos à GSAD, para as providências
cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
23/03/2021, às 13:33, 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
0869651 e o código CRC B0FBE912.

0002031-54.2021.6.02.8000 0869651v1
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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 março de 2021.
À SPLOG, à SEALMOX e à SEGEC.
 
Senhoras e Senhor Chefe e Senhor servidor Sérgio

Vilela Menegaz,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho AEP (doc. 0869651), para ciência da Portaria
Presidência nº 145/2021 (doc. 0868139), referente a
contituição da nova Comissão de Planejamento
e Contratação relativa ao Documento de Formalização da
Demanda - DFD constante no evento 0864131, referente a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
de dois transpaletes localizados na SEALMOX e de duas
empilhadeiras e dois transpaletes localizados no galpão de
urnas eletrônicas da SPLOG.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2021, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871764 e o código CRC 665582B4.

0002031-54.2021.6.02.8000 0871764v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.
Aos membros da Equipe de Planejamento da

Contratação,
 
com a sugestão de reunião virtual amanhã

(30/03/2021), às 15 horas, para análise da necessidade e da
melhor forma de contratação, bem como dos ajustes
necessários ao Termo Referência SEALMOX - 0854359.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 29/03/2021, às 07:20, 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
0872144 e o código CRC 1DFC62C1.

0002031-54.2021.6.02.8000 0872144v1

Despacho SEGEC 0872144         SEI 0002031-54.2021.6.02.8000 / pg. 16



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.
Sras. membras e Sr. membro da Equipe de

Planejamento da Contratação,
 
Informo indisponibilidade para participação da

reunião na tarde do dia 30.03 em virtude de evento
concorrente.

Conforme Ofício-Circular GAB-DG nº 67/2021 - TSE
(evento 0870217) está programada reunião virtual para o
mesmo dia, devendo se iniciar às 14h30 e com uma duração
prevista de 3h.

Após contato prévio com a servidora Lindineide
Cardoso, sugiro reunião no mesmo dia 30.03 às 10h30m.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 29/03/2021, às 10:31, 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
0872190 e o código CRC 71A82BE4.

0002031-54.2021.6.02.8000 0872190v1

Despacho SPLOG 0872190         SEI 0002031-54.2021.6.02.8000 / pg. 17



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.
Ciente e de acordo com a proposição da SPLOG.
Solicita-se manifestação do membro da SEALMOX.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 29/03/2021, às 10:51, 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
0872203 e o código CRC 7F47C672.

0002031-54.2021.6.02.8000 0872203v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.

Ciente e de acordo com a proposição da SPLOG.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 29/03/2021, às 23:04, 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
0872944 e o código CRC 42D37D8B.

0002031-54.2021.6.02.8000 0872944v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES PARA A CONTRATAÇÃO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

 

I - descrição da necessidade da contratação
Trata-se de estudos técnicos preliminares

necessários à análise da viabilidade e razoabilidade da
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
para os equipamentos a seguir relacionados:

 

Quantidade Descrição Localização

01
Empilhadeira elétrica tracionária. Marca:
PALETRANS. Modelo: PT – 1654. Ano
fabricação/modelo: 2007/2007

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura Castro–
FEM -Av. Fernandes Lima, 3487
- Gruta de Lourdes, Maceió - AL,
57052-405.

01
Empilhadeira elétrica tracionária. Marca:
PALETRANS. Modelo: PT – 1645. Ano de
aquisição: 2012

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura Castro–
FEM -Av. Fernandes Lima, 3487
- Gruta de Lourdes, Maceió - AL,
57052-405.

02
Transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS.
Modelo: TM2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000kg

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura Castro–
FEM -Av. Fernandes Lima, 3487
- Gruta de Lourdes, Maceió - AL,
57052-405.

02
Transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS.
Modelo: TM2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200kg.

SEALMOX - Avenida Menino
Marcelo, 7200 -B, C, D -
Antares, Maceió - CEP 57.083-
410

 
II - descrição de requisitos;
Contratação de empresa habilitada tecnicamente e apta a

realizar manutenções preventivas e corretivas em bens permanentes do tipo
empilhadeiras elétricas (e também em transpaletes).

 
III - levantamento de mercado;
No mercado local (Alagoas) só há uma empresa apta (ao menos

teoricamente) a realizar as manutenções supracitadas, trata-se da LM
Empiladeiras (link do site: http://lmempilhadeiras-al.com.br/). Quando
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ampliada a pesquisa também para os Estados vizinhos (Sergipe e Pernambuco)
nota-se a mesma situação o domínio de somente uma empresa que presta
serviços de manutenção em empilhadeiras: a) Vantec
(https://www.facebook.com/vantecservicos.net/); e b) PE - Nigro Empilhaeiras
(http://lmempilhadeiras-al.com.br/).

 
IV - descrição da solução;
 
Contratação de empresa habilitada e apta que consiga realizar

tanto a manutenção preventiva como a corretiva nos seis equipamentos do
TRE/AL (4 transpaletes e 2 empilhadeiras elétricas).

Obs. Necessidade de especificação detalhada dos serviços
- SPLOG E SEALMOX

 
V - estimativa das quantidades a serem contratadas,

considerando a interdependência com outras contratações;
Em consulta as duas seções que têm os equipamentos

supracitados, aferiu-se que é necessário manter a periodicidade trimestral no
tocante as manutenções preventivas das empilhadeiras elétricas, podendo
haver a economia de dispensar o aluguel das baterias reservas das duas
empilhadeiras a disposição da SPLOG. No tocante a SEALMOX a prática
mostra que é possível alterar o prazo para manutenção preventiva semestral.

 
VI - estimativa do valor da contratação
 
A estimativa de valores será realizada pela SEIC.
 
VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução,

se aplicável;
Não se aplica à contratação o parcelamento da solução.
 
VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes;
Aplica-se in casu a contratação por aquisição ou locação de

bateria para o equipamento empilhadeira
 
IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o

Plano Anual de Contratações;
A contratação encontra-se alinhada ao PAC, previsto PLOA 2021,

0752534, o valor de R$ 31.119,00 referente a Manutenção e Conservação de
Equipamentos.

 
X - resultados pretendidos;
Com a contratação busca-se indiretamente o atingimento dos

objetivos estratégicos do TRE-AL, considerando que os referidos
equipamentos são necessários para agilidade e praticidade na área logística
das urnas eletrônicas, sendo utilizados para movimentá-las, carregá-las e
empilhá-las, bem como para movimentação de materiais no almoxarifado.
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Sendo imprescindíveis para o cumprimento/realização dos ciclos de
manutenção preventiva das urnas eletrônicas, utilizadas no processo eleitoral
na votação e apuração das eleições, a garantia de bom funcionamento das
empilhadeiras guarda estreita relação com o êxito dos pleitos eleitorais.

 
XI - providências a serem adotadas;
Nos termos do Relatório Final de Auditoria nº 02/2020 - 0777247 -

é fundamental que seja estabelecido cronograma para a realização das
manutenções preventivas, inclusive especificando-se datas.

Como bem pontua o citado relatório "a manutenção é preventiva,
portanto, deve ser tempestiva, com intervalos razoáveis, capazes de evitar que
possíveis problemas nos equipamentos venham a se agravar".

Neste sentido é essencial que a fiscalização estabeleça rigoroso
calendário para a realização das manutenções preventivas, bem como que
mantenha estrito controle da realização dessas manutenções e das corretivas,
porventura existentes, por meio de cópia da ordem de serviço e/ou envio do
relatório de manutenção.

É importante que ocorra reuniões prévias com a contratada para
que sejam estabelecidos os métodos de execução dos serviços, as formas de
acompanhamento e os meios de comunicação entre a fiscalização e a
contratada.

Também é essencial, nos termos do mencionado Relatório de
Auditoria, "a capacitação de gestores e fiscais envolvidos na contratação, bem
como o estabelecimento pontual de atribuições: o que compete à gestão e o
que compete à fiscalização".

XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas
de tratamento; e

 
Os impactos ambientais devem ser considerados em especial no

que toca ao correto descarte dos materiais e resíduos utilizados nos
equipamentos, situação que deve ser observada pela contratada e fiscalizada
pelas unidades onde os serviços são prestados.

 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e

razoabilidade da contratação.
 
Esta equipe de planejamento da contratação posiciona-se pela

viabilidade, razoabilidade e necessidade  da contratação ao tempo em que
anexa ao presente estudo:

1. Mapa de riscos
2. Instrumento de Medição de Resultados
3. Termo de Referência para a contratação.
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 26/04/2021, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0873057 e o código CRC 757614CE.

0002031-54.2021.6.02.8000 0873057v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS 
Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa Especializada em Serviços de 
Manutenção Preventiva e Corretiva em empilhadeira elétrica tracionária e transpaletes 
hidráulicos 

 
ANEXO 1 

MAPA DE RISCOS 
 

Objeto de contratação:  
Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção predial 
preventiva e corretiva em empilhadeira elétrica tracionária e transpaletes hidráulicos 
 
No da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 145/2021 (0869648) 

FASE DE ANÁLISE: 
( x )  Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
( ) Gestão do Contrato 

 
RISCO 1 

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR e minuta 
de contrato 
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 
Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; 
Problemas na execução contratual; 
Atraso no atendimento das necessidades da Instituição. 

Ação Preventiva Responsável 
Seção de Licitação 
verifica a coerência entre TR e Edital 

Seção de Licitação 

Ação de Contingência Responsável 
Seção de Licitação 
verifica a divergência e solicita 
justificativa e providências cabíveis. 

Seção de Licitação 

 
RISCO 2 

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do 
processo licitatório no DOU. 
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Não atendimento ao princípio da publicidade; 
 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD  gerencia o processo de licitação. SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A SAD emite despacho ao pregoeiro 
solicitando justificativa e providências 
cabíveis. 

SAD 
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RISCO 3 
Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização 
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 
Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da 
execução do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A Secretaria de Administração emite a 
portaria de designação dos fiscais do 
contrato e respectivos substitutos. 

SAD 

 
 

RISCO 4 
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Atraso no atendimento da demanda; 
Interrupção temporária das atividades relativas à manutenção das urnas eletrônicas. 

Ação Preventiva Responsável 
A fiscalização do contrato realiza rigoroso 
acompanhamento da execução dos 
serviços e informa o gestor do contrato 
através do relatório técnico de 
fiscalização. 

Fiscalização do contrato 

Ação de Contingência Responsável 
O gestor do contrato emite notificação à 
contratada sobre inconsistências 
registradas pela Fiscalização 

Gestor do contrato 

 

 

Maceió, 26 de abril de 2021. 

 

Lindineide Oliveira Cardoso 
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INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR  
 
 Conforme a IN 05/2017, emitida pelo MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, a contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que permita a 
mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade de 
remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de trabalho, 
desta forma, os critérios de aferição de resultados deverão ser preferencialmente dispostos na 
forma de INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS – IMR. 
  
 O IMR é uma disposição, pactuada entre a contratante e a contratada, que define critérios 
objetivos de mensuração de resultados, preferencialmente pela utilização de ferramenta 
informatizada, que possibilite a Administração verificar se os resultados contratados foram 
realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados 
efetivamente obtidos. 
 
  
 Seguindo as orientações da IN 05/2017, os indicadores definidos para adoção do IMR do objeto 
destes Estudos Técnicos foram elaborados com base em critérios objetivos de mensuração de 
resultados, a serem aferidos através da fiscalização contratual, possibilitando à contratante 
verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e 
adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos. 
  
 Os indicadores de desempenho, a serem utilizados para mensuração do nível do serviço estão 
descritos no “Encarte G”. 
 
  
 Os indicadores de desempenho do IMR do objeto destes estudos técnicos farão parte do 
Termo de Referência da contratação e poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre as 
partes, ser ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam devidamente 
formalizadas através de Termo Aditivo de contrato. 

 
 

INDICADOR 01 - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (TMA 
FINALIDADE Garantir a celeridade no Atendimento Técnico dos Chamados 

Técnicos demandados pela Instituição. 
META A CUMPRIR 24 horas 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO Fiscalização 
FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

Registro da fiscalização acerca de atendimento em tempo 
superior ao estabelido na mata a cumprir 

PERIODICIDADE Mensal 
MECANISMO DE CÁLCULO TMA = (∑ TA) / N  

Onde: TMA = Tempo Médio de Atendimento, em horas.  
TA = Tempo de Atendimento, é o período em horas transcorrido 
entre a abertura do Chamado Técnico e o primeiro Atendimento 
Técnico relativo a este chamado.  
∑ TA = Somatório dos Tempos de Atendimento das Ordens de 
Serviço Executadas de Manutenção Corretiva.  
N = Quantidade de Ordens de Serviço Internas Executadas de 
Manutenção Corretiva. 

INÍCIO DE VIGÊNCIA A contar da assinatura do contrato 
FAIXAS DE AJUSTE NO 
PAGAMENTO 

TMA ≤ 24 horas – 100% do Valor do Serviço  
TMA > 24 horas – 4% a menos do Valor do Serviço 
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SANÇÕES TMA > 24 horas – aplicar Advertência  
TMA > 48 horas – aplicar Advertência e Multa 

 
INDICADOR 02 - PERFORMANCE DE MANUTENÇÃO PROGAMADA (PMP) 

FINALIDADE Garantir a execução, conforme programado, do Plano Anual de 
Manutenção Preventiva 

META A CUMPRIR 90% 
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO Fiscalização 
FORMA DE 
ACOMPANHAMENTO 

Registro da fiscalização acerca de NÃO realização de 
manutenção programada  

PERIODICIDADE Mensal 
INÍCIO DE VIGÊNCIA A contar da assinatura do contrato 
FAIXAS DE AJUSTE NO 
PAGAMENTO 

PMP ≥ 90% – 100% do Valor do Serviço  
PMP < 90% – 4% a menos do Valor do Serviço 

SANÇÕES PMP < 85% – aplicar Advertência  
PMP < 80% – aplicar Advertência e Multa 

OSERVAÇÕES Para o cálculo deste indicador devem ser excluídas do denominador 
“MP” as Ordens de Serviço Internas Planejadas Não Executadas 
devido a indisponibilidade de acesso da contratada ao ambiente 
onde ficam os equipamentos 

  
  
 No Modelo de IMR, o Valor do Serviço é estabelecido quando da contratação, com base no 
Valor Mensal do Serviço da proposta da contratada, porém o Valor Mensal do Serviço, a ser 
faturado, é calculado com base nos resultados alcançados pela contratada na prestação do serviço. 
Portanto, os valores apresentados nas planilhas de composição de custos e formação de preços, 
quando da apresentação das propostas, corresponderão aos valores máximos a serem faturados na 
hipótese da contratada atingir as metas de todos os indicadores pactuados no IMR. 
  
 A frequência de aferição do IMR será mensal, devendo a contratada emitir relatório sintético 
dos indicadores supracitados, apresentando-o à contratante até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente ao da prestação do serviço. 
 
 A tabela abaixo, apresenta o Método de Cálculo da Parcela do Valor Mensal do Serviço, a ser 
faturado, utilizando os Indicadores de Desempenho do IMR do objeto deste Termo de 
Referência. Onde “VS” é o Valor do Serviço, sendo este a parcela mensal do valor de serviço 
apresentada na proposta da contratada, e “VR” é o Valor de Redução, a ser aplicado no mês, 
incidente apenas sobre o Valor do Serviço: 
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Tabela 1 – Cálculo da parcela do valor mensal do serviço. 
MÉTODO DE CÁLCULO DA PARCELA DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO 

INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO MENSAL VR 

01 
TMA ≤ 24 horas 0% 

TMA > 24 horas 4% 

   

02 
PMP ≥ 90% 0% 

PMP < 90% 4% 

VALOR TOTAL DE REDUÇÃO: ∑ VR 
VALOR MENSAL DO SERVIÇO: (100% – (∑ VR)) x VS 

 
 Conforme o IMR pactuado, o pagamento à contratada, referente à parcela de serviço, poderá 
variar de 100% do valor mensal do serviço contratado, caso a contratada atinja as metas de todos 
os indicadores pactuados, até 80% do valor mensal do serviço contratado, caso a contratada não 
atinja as metas de nenhum dos indicadores pactuados. 
  
 Não haverá a incidência de bônus ou pagamentos adicionais para os casos em que a contratada 
superar as metas previstas, ou caso seja necessária à alocação de maior número de profissionais 
para o alcance das metas. E a superação de uma das metas não poderá ser utilizada para 
compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período, bem como o não atendimento 
da mesma meta em outro período. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2021.
À
SPLOG e SEALMOX
 
Senhores Membros da Equipe de Planejamento da

Contratação,
 
Pelo presente, encaminho-lhes Estudos Técnicos

Preliminares (0873057) para análise, ratificação e retificação
do item IV - descrição da solução, onde deve constar
a especificação detalhada dos serviços.

Ademais, após a correção acima, solicita-se aos
senhores membros a confecção do Termo de Referência da
Contratação que deverá conter como anexo os instrumentos
constantes dos eventos 0883214 (Mapa de Riscos)
e 0883277 (IMR), ambos elaborados por esta subscritora, bem
como envio do procedimento à SEIC para realização de
pesquisa de preços.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 26/04/2021, às 14:10, 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
0883338 e o código CRC 9204506F.

0002031-54.2021.6.02.8000 0883338v1
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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 abril de 2021.

Caros colegas da SEGEC,

 

Em consonância com o Despacho retro oriundo da Seção de Gestão de Contratos,
com anuência dos Chefes da SEALMOX e SPLOG, remete-se em anexo:

 

novo Anexo ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (0885064) para análise já
com o "item IV - descrição da solução" contendo a especificação
detalhada dos serviços;

 

Termo de Referência SEALMOX (0885065) que foi incluído em bloco de
assinatura (para SPLOG e SEGEC) para que todos os quatro membros da
Comissão de Planejamento dessa contratação possam assiná-lo. 

 

Por fim, sugere-se que a nova contratação a gestão dos serviços de manutenção de
transpaletes e empilhadeiras do TRE/AL permaneça a cargo da SEGEC (ou que retorne
para a SMR, como melhor convier à COSEG e à SAD), mantendo-se os dois fiscais de
contrato supracitados (Chefes da SPLOG e da SEALMOX).

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 28/04/2021, às 23:52, 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
0885063 e o código CRC F9570D10.

0002031-54.2021.6.02.8000 0885063v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES PARA A CONTRATAÇÃO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

 

I - descrição da necessidade da contratação
Trata-se de estudos técnicos preliminares

necessários à análise da viabilidade e razoabilidade da
contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
para os equipamentos a seguir relacionados:

 

Quantidade Descrição Localização

01
Empilhadeira elétrica tracionária. Marca:
PALETRANS. Modelo: PT – 1654. Ano
fabricação/modelo: 2007/2007

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura Castro–
FEM -Av. Fernandes Lima, 3487
- Gruta de Lourdes, Maceió - AL,
57052-405.

01
Empilhadeira elétrica tracionária. Marca:
PALETRANS. Modelo: PT – 1645. Ano de
aquisição: 2012

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura Castro–
FEM -Av. Fernandes Lima, 3487
- Gruta de Lourdes, Maceió - AL,
57052-405.

02
Transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS.
Modelo: TM2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000kg

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura Castro–
FEM -Av. Fernandes Lima, 3487
- Gruta de Lourdes, Maceió - AL,
57052-405.

02
Transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS.
Modelo: TM2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200kg.

SEALMOX - Avenida Menino
Marcelo, 7200 -B, C, D -
Antares, Maceió - CEP 57.083-
410

 
II - descrição de requisitos;
Contratação de empresa habilitada tecnicamente e apta a

realizar manutenções preventivas e corretivas em bens permanentes do tipo
empilhadeiras elétricas (e também em transpaletes).

 
III - levantamento de mercado;
No mercado local (Alagoas) só há uma empresa apta (ao menos

teoricamente) a realizar as manutenções supracitadas, trata-se da LM
Empiladeiras (link do site: http://lmempilhadeiras-al.com.br/). Quando
ampliada a pesquisa também para os Estados vizinhos (Sergipe e Pernambuco)
nota-se a mesma situação o domínio de somente uma empresa que presta
serviços de manutenção em empilhadeiras: a) Vantec
(https://www.facebook.com/vantecservicos.net/); e b) PE - Nigro Empilhaeiras
(http://lmempilhadeiras-al.com.br/).

 
IV - descrição da solução;
 
Contratação de empresa habilitada e apta que consiga realizar

tanto a manutenção preventiva como a corretiva nos seis equipamentos do
TRE/AL (4 transpaletes e 2 empilhadeiras elétricas). Segue a descrição
detalhada dos serviços:

 
A) Empilhadeiras elétricas:
Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do Fórum Eleitoral de Maceió – FEM.
Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o

Contratado também deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes
quantas forem as solicitações.

Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes serviços:
- Lubrificação:

Lubrificar todas as peças móveis;
Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria;
Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes;
Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação;
Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras;
Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da tração.

- Vazamentos:

Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos;
Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos;
Examinar vazamentos no porta garfos;
Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas;
Examinar estado geral das mangueiras.

- Rodas:

Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração;
Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no revestimento.

- Freios:

Ajustar a folga do freio eletromagnético.

- Níveis de óleo:

Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico;
Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário.

- Componentes eletroeletrônicos:

Examinar o desligamento do motor-
bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo da torre de elevação;

Examinar todos os conectores elétricos;
Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria.

- Componentes da torre de elevação:

Ajustar a tensão das correntes de elevação;
Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi;
Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a fissuras;
Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre;
Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis;
Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e entre quadros médio e interno.
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- Bateria:

Seguir corretamente o procedimento de carga;
Verificar o nível de água da bateria, carregando-

a sempre que necessário com o fluido recomendado;
Verificar os bornes quanto à oxidação.

- Chassi

Verificar existência de fissuras;
Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria.

- Motores

Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção.

B) Transpaletes Hidráulicos:
Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do Fórum Eleitoral de Maceió – FEM

e da Seção de Almoxarifado. Dois transpaletes estão localizados no FEM e dois
na Seção de Almoxarifado.

Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços:
Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos:

Abaixar completamente os garfos;
Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059);
Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), deslocando a bomba;
Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba;
Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico;
Remover o pistão de elevação;
Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso (0401021) suavemente;
Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar o pistão de elevação e abaixá-

lo até o final. Completar com óleo até o nível do bujão (+/- 75ml);
Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico (0401059);
Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba;
Recolocar o bujão de borracha na bomba;
Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição “levantar”.

 
V - estimativa das quantidades a serem contratadas,

considerando a interdependência com outras contratações;
Em consulta as duas seções que têm os equipamentos

supracitados, aferiu-se que é necessário manter a periodicidade trimestral no
tocante as manutenções preventivas das empilhadeiras elétricas, podendo
haver a economia de dispensar o aluguel das baterias reservas das duas
empilhadeiras a disposição da SPLOG. No tocante a SEALMOX a prática
mostra que é possível alterar o prazo para manutenção preventiva semestral.

 
VI - estimativa do valor da contratação
 
A estimativa de valores será realizada pela SEIC.
 
VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução,

se aplicável;
Não se aplica à contratação o parcelamento da solução.
 
VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes;
Aplica-se in casu a contratação por aquisição ou locação de

bateria para o equipamento empilhadeira
 
IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o

Plano Anual de Contratações;
A contratação encontra-se alinhada ao PAC, previsto PLOA 2021,

0752534, o valor de R$ 31.119,00 referente a Manutenção e Conservação de
Equipamentos.

 
X - resultados pretendidos;
Com a contratação busca-se indiretamente o atingimento dos

objetivos estratégicos do TRE-AL, considerando que os referidos
equipamentos são necessários para agilidade e praticidade na área logística
das urnas eletrônicas, sendo utilizados para movimentá-las, carregá-las e
empilhá-las, bem como para movimentação de materiais no almoxarifado.
Sendo imprescindíveis para o cumprimento/realização dos ciclos de
manutenção preventiva das urnas eletrônicas, utilizadas no processo eleitoral
na votação e apuração das eleições, a garantia de bom funcionamento das
empilhadeiras guarda estreita relação com o êxito dos pleitos eleitorais.

 
XI - providências a serem adotadas;
Nos termos do Relatório Final de Auditoria nº 02/2020 - 0777247 -

é fundamental que seja estabelecido cronograma para a realização das
manutenções preventivas, inclusive especificando-se datas.

Como bem pontua o citado relatório "a manutenção é preventiva,
portanto, deve ser tempestiva, com intervalos razoáveis, capazes de evitar que
possíveis problemas nos equipamentos venham a se agravar".

Neste sentido é essencial que a fiscalização estabeleça rigoroso
calendário para a realização das manutenções preventivas, bem como que
mantenha estrito controle da realização dessas manutenções e das corretivas,
porventura existentes, por meio de cópia da ordem de serviço e/ou envio do
relatório de manutenção.

É importante que ocorra reuniões prévias com a contratada para
que sejam estabelecidos os métodos de execução dos serviços, as formas de
acompanhamento e os meios de comunicação entre a fiscalização e a
contratada.

Também é essencial, nos termos do mencionado Relatório de
Auditoria, "a capacitação de gestores e fiscais envolvidos na contratação, bem
como o estabelecimento pontual de atribuições: o que compete à gestão e o
que compete à fiscalização".

XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas
de tratamento; e

 
Os impactos ambientais devem ser considerados em especial no

que toca ao correto descarte dos materiais e resíduos utilizados nos
equipamentos, situação que deve ser observada pela contratada e fiscalizada
pelas unidades onde os serviços são prestados.

 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e

razoabilidade da contratação.
 
Esta equipe de planejamento da contratação posiciona-se pela

viabilidade, razoabilidade e necessidade  da contratação ao tempo em que
anexa ao presente estudo:
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1. Mapa de riscos
2. Instrumento de Medição de Resultados
3. Termo de Referência para a contratação.
 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 28/04/2021, às 23:59, 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
0885064 e o código CRC 0AF5F38C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

Manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes
hidráulicos

1. OBJETO: Contratação dos serviços técnicos especializados de
manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nos
seguintes equipamentos:
a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS.
Modelo: PT – 1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007;
b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS.
Modelo PT - 1645. Ano de aquisição: 2012;
c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo:
TM-2220. Ano fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga:
2.000 kg.
d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo:
TM-2220. Ano fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga:
2.200 kg.
 
2.
JUSTIFICATIVA: Necessidade de se manter, permanentemente, os equipamentos em condições de uso, evitando quebras, visto que as empilhadeiras e os transpaletes destinam-
se ao armazenamento e movimentação das urnas eletrônicas pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 

3.1. Empilhadeiras elétricas:
3.1.1. Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do Fórum Eleitoral de Maceió – FEM.

3.1.2. Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o Contratado
também deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes quantas forem as
solicitações.

3.1.3. Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes serviços:

- Lubrificação:

Lubrificar todas as peças móveis;
Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria;
Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes;
Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação;
Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras;
Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da tração.

- Vazamentos:

Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos;
Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos;
Examinar vazamentos no porta garfos;
Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas;
Examinar estado geral das mangueiras.

- Rodas:

Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração;
Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no revestimento.

- Freios:

Ajustar a folga do freio eletromagnético.

- Níveis de óleo:

Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico;
Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário.

- Componentes eletroeletrônicos:

Examinar o desligamento do motor-
bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo da torre de elevação;
Examinar todos os conectores elétricos;
Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria.

- Componentes da torre de elevação:

Ajustar a tensão das correntes de elevação;
Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi;
Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a fissuras;
Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre;
Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis;
Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e entre quadros médio e interno.

- Bateria:

Seguir corretamente o procedimento de carga;
Verificar o nível de água da bateria, carregando-
a sempre que necessário com o fluido recomendado;
Verificar os bornes quanto à oxidação.

- Chassi

Verificar existência de fissuras;
Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria.

- Motores

Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção.

 

3.2. Transpaletes Hidráulicos:
3.2.1. Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da
CONTRATADA, semestralmente, em horário compatível com o expediente da Seção
de Almoxarifado, local onde estão localizados os dois transpaletes referidos no item 1.
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OBJETO deste TR..

3.2.2. Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços:

3.2.2.1. Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está
sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos:

Abaixar completamente os garfos;
Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059);
Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), deslocando a
bomba;
Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba;
Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do
conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico;
Remover o pistão de elevação;
Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso
(0401021) suavemente;
Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar o
pistão de elevação e abaixá-lo até o final. Completar com óleo até o nível do bujão
(+/- 75ml);
Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico
(0401059);
Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador
manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba;
Recolocar o bujão de borracha na bomba;
Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição
“levantar”.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo de
Referência poderão vistoriar a instalação da Seção de Almoxarifado para perfeito
conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes,
na companhia dos responsáveis pela Seção de Almoxarifado;

4.2. A vistoria prévia não é obrigatória e nem se afigura como condição de participação
no certame, contudo, não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços
listados no presente Termo de Referência;

4.3. A manutenção preventiva tem como objetivo todo e qualquer procedimento
destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos transpaletes hidráulicos, e
todos os seus componentes, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo
com os manuais de fabricação e normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, devendo incluir-se, a cargo da Contratada, as trocas de elementos
filtrantes, fluidos, lubrificantes, e de todo e qualquer consumível que se
fizer necessário ao bom funcionamento do equipamento e à realização das referidas
manutenções preventivas;

4.3.1 É vedado a recuperação de peças avariadas na manutenção preventiva. Só é
permitido a substituição por peças novas;

4.4. A manutenção corretiva é aquela destinada a reparar os eventuais defeitos
apresentados pelos equipamentos, colocando-os em perfeitas condições de uso, a
incluir ajustes, regulagens e reparos necessários;

4.4.1 É vedado a recuperação de peças avariadas na manutenção corretiva. Só é
permitido a substituição por peças novas;

4.5. A contratada deverá executar manutenção preventiva trimestralmente nas
empilhadeiras elétricas e semestralmente nos transpaletes, realizando as
verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para
mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em perfeita condição de segurança;

4.5.1 A contratada logo após a assinatura do competente contrato deverá elaborar
(em cojunto com os Chefes da SPLOG e SEALMOX) e cumprir
um cronograma de visitas para a realização de todas manutenções preventivas
dentro da vigência contratual;

4.6. Para cada manutenção preventiva realizada, a contratada deverá elaborar e
entregar Relatório de Manutenção, contendo informações necessárias ao
acompanhamento das manutenções;

4.7. O fornecimento de componentes necessários à realização das manutenções ficará
a cargo da Contratada, assim como a aplicação de qualquer material complementar aos
trabalhos tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas,
produtos de limpeza, isolantes, etc.

4.8. A CONTRATADA deverá realizar ainda os serviços de assistência corretiva e de
plantão por meio do envio de profissional técnico à Seção de Almoxarifado, a pedido da
CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras providências, tantas vezes quantas
forem necessárias, preenchendo na ocasião o impresso próprio de atendimento que
deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da instalação, defeito
reclamado, solução apresentada, relação de peças substituídas, data e horários inicial e
final do serviço, além da identificação do técnico que prestou o atendimento, devendo
uma via do respectivo impresso ser entregue ao TRE/AL;

4.9. Se for necessária a retirada dos transpaletes das dependências da contratada para
a execução de qualquer serviço de conserto, deverá ser obtida autorização expressa e
por escrito da fiscalização do TRE/AL para os registros necessários à movimentação
dos bens. O prazo para devolução dos equipamentos não deve ser superior a 15
(quinze) dias úteis;

4.10. Na manutenção corretiva, a reposição/substituição de peças deverá ser
precedida de aprovação expressa, por parte deste Tribunal, de orçamento apresentado
pela Contratada, iniciando a execução dos serviços somente após a aprovação
expressa do CONTRATANTE;

4.11. A peça fornecida para reposição, em qualquer caso, deverá ser nova, original ou
similar (sem uso prévio) e garantida pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias.

5. PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de crédito em conta-corrente
da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal
de Serviços a ser entregue ao final de cada manutenção preventiva com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

5.2. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;

5.3. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil, para que
não incidam retenções indesejadas.

6. LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados nas dependências do Fórum Eleitoral Des. Moura
Castro, localizado na Av. Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-000 e
na Seção de Almoxarifado localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Serraria,
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Maceió/AL, CEP: 57.046-000, no horário de expediente normal de cada unidade, ou em
outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela Seção
de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG e pela Seção de
Almoxarifado, a partir de cronograma fixado pelo TRE/AL.

7. PRAZO DE GARANTIA

Peças e serviços : 90 (noventa) dias.

8. VIGÊNCIA E EFICÁCIA

O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, com
duração de 01 (um) ano, renovável até o limite legal estabelecido.

9. GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Gestão contratual: Seção de Gestão de Contratos – SEGEC.

9.2. Fiscalização: Seção de Almoxarifado - SEALMOX (quanto aos serviços prestados
nos dois transpaletes que ficam no Galpão de Almoxarifado) e Seção de Provisão e
Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG (quanto aos serviços prestados nos dois
transpaletes e nas duas empilhadeiras elétricas que ficam no Galpão de Urnas - anexo
ao Fórum Eleitoral de MAceió).

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

10.2. Multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

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

10.4. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

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

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

 

 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 05/05/2021, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0885065 e o código CRC 973CF9D5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

Manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes
hidráulicos

1. OBJETO: Contratação dos serviços técnicos especializados de
manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nos
seguintes equipamentos:
a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS.
Modelo: PT – 1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007, a disposição
do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL;
b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS.
Modelo PT - 1645. Ano de aquisição: 2012, a disposição do Galpão de
Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL;
c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo:
TM-2220. Ano fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga:
2.000 kg, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral
de Maceió/AL;
d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo:
TM-2220. Ano fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga:
2.200 kg, a disposição do Galpão de Almoxarifado do TRE/AL;
 
2.
JUSTIFICATIVA: Necessidade de se manter, permanentemente, os equipamentos em condições de uso, evitando quebras, visto que as empilhadeiras e os transpaletes destinam-
se ao armazenamento e movimentação das urnas eletrônicas pertencentes ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 

3.1. Empilhadeiras elétricas:
3.1.1. Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da CONTRATADA, trimestralmente,
nas empilhadeias elétricas referidas nos item 1, alíneas a) e b), OBJETO deste
TR em horário compatível com o expediente da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais – SPLOG. 

3.1.2. Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o Contratado
também deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes quantas forem as
solicitações.

3.1.3. Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes serviços:

- Lubrificação:

Lubrificar todas as peças móveis;
Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria;
Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes;
Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação;
Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras;
Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da tração.

- Vazamentos:

Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos;
Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos;
Examinar vazamentos no porta garfos;
Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas;
Examinar estado geral das mangueiras.

- Rodas:

Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração;
Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no revestimento.

- Freios:

Ajustar a folga do freio eletromagnético.

- Níveis de óleo:

Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico;
Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário.

- Componentes eletroeletrônicos:

Examinar o desligamento do motor-
bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo da torre de elevação;
Examinar todos os conectores elétricos;
Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria.

- Componentes da torre de elevação:

Ajustar a tensão das correntes de elevação;
Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi;
Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a fissuras;
Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre;
Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis;
Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e entre quadros médio e interno.

- Bateria:

Seguir corretamente o procedimento de carga;
Verificar o nível de água da bateria, carregando-
a sempre que necessário com o fluido recomendado;
Verificar os bornes quanto à oxidação.

- Chassi

Verificar existência de fissuras;
Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria.

- Motores

Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção.
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3.2. Transpaletes Hidráulicos:
3.2.1. Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da
CONTRATADA, semestralmente, em horário compatível com o expediente: a) da
Seção de Almoxarifado - SEALMOX, local onde estão localizados os dois transpaletes
referidos no item 1, d), OBJETO deste TR; b) da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais – SPLOG, local onde estão localizados os dois transpaletes
referidos no item 1, c), OBJETO deste TR;

3.2.2. Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços:

3.2.2.1. Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está
sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos:

Abaixar completamente os garfos;
Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059);
Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), deslocando a
bomba;
Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba;
Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do
conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico;
Remover o pistão de elevação;
Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso
(0401021) suavemente;
Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar o
pistão de elevação e abaixá-lo até o final. Completar com óleo até o nível do bujão
(+/- 75ml);
Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico
(0401059);
Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador
manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba;
Recolocar o bujão de borracha na bomba;
Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição
“levantar”.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo de
Referência poderão vistoriar a instalação da Seção de Almoxarifado para perfeito
conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes,
na companhia dos responsáveis pela Seção de Almoxarifado;

4.2. A vistoria prévia não é obrigatória e nem se afigura como condição de participação
no certame, contudo, não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços
listados no presente Termo de Referência;

4.3. A manutenção preventiva tem como objetivo todo e qualquer procedimento
destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos transpaletes hidráulicos, e
todos os seus componentes, conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo
com os manuais de fabricação e normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, devendo incluir-se, a cargo da Contratada, as trocas de elementos
filtrantes, fluidos, lubrificantes, e de todo e qualquer consumível que se
fizer necessário ao bom funcionamento do equipamento e à realização das referidas
manutenções preventivas;

4.3.1 É vedado a recuperação de peças avariadas na manutenção preventiva. Só é
permitido a substituição por peças novas;

4.4. A manutenção corretiva é aquela destinada a reparar os eventuais defeitos
apresentados pelos equipamentos, colocando-os em perfeitas condições de uso, a
incluir ajustes, regulagens e reparos necessários;

4.4.1 É vedado a recuperação de peças avariadas na manutenção corretiva. Só é
permitido a substituição por peças novas;

4.5. A contratada deverá executar manutenção preventiva trimestralmente nas
empilhadeiras elétricas e semestralmente nos transpaletes, realizando as
verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para
mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em perfeita condição de segurança;

4.5.1 A contratada logo após a assinatura do competente contrato deverá elaborar
(em cojunto com os Chefes da SPLOG e SEALMOX) e cumprir
um cronograma de visitas para a realização de todas manutenções preventivas
dentro da vigência contratual;

4.6. Para cada manutenção preventiva realizada, a contratada deverá elaborar e
entregar Relatório de Manutenção, contendo informações necessárias ao
acompanhamento das manutenções;

4.7. O fornecimento de componentes necessários à realização das manutenções ficará
a cargo da Contratada, assim como a aplicação de qualquer material complementar aos
trabalhos tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas,
produtos de limpeza, isolantes, etc.

4.8. A CONTRATADA deverá realizar ainda os serviços de assistência corretiva e de
plantão por meio do envio de profissional técnico à Seção de Almoxarifado, a pedido da
CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras providências, tantas vezes quantas
forem necessárias, preenchendo na ocasião o impresso próprio de atendimento que
deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da instalação, defeito
reclamado, solução apresentada, relação de peças substituídas, data e horários inicial e
final do serviço, além da identificação do técnico que prestou o atendimento, devendo
uma via do respectivo impresso ser entregue ao TRE/AL;

4.9. Se for necessária a retirada dos transpaletes das dependências da contratada para
a execução de qualquer serviço de conserto, deverá ser obtida autorização expressa e
por escrito da fiscalização do TRE/AL para os registros necessários à movimentação
dos bens. O prazo para devolução dos equipamentos não deve ser superior a 15
(quinze) dias úteis;

4.10. Na manutenção corretiva, a reposição/substituição de peças deverá ser
precedida de aprovação expressa, por parte deste Tribunal, de orçamento apresentado
pela Contratada, iniciando a execução dos serviços somente após a aprovação
expressa do CONTRATANTE;

4.11. A peça fornecida para reposição, em qualquer caso, deverá ser nova, original ou
similar (sem uso prévio) e garantida pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias.

5. PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de crédito em conta-corrente
da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal
de Serviços a ser entregue ao final de cada manutenção preventiva com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

5.2. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;
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5.3. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil, para que
não incidam retenções indesejadas.

6. LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados nas dependências do Fórum Eleitoral Des. Moura
Castro, localizado na Av. Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-000 e
na Seção de Almoxarifado localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Serraria,
Maceió/AL, CEP: 57.046-000, no horário de expediente normal de cada unidade, ou em
outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela Seção
de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG e pela Seção de
Almoxarifado, a partir de cronograma fixado pelo TRE/AL.

7. PRAZO DE GARANTIA

Peças e serviços : 90 (noventa) dias.

8. VIGÊNCIA E EFICÁCIA

O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, com
duração de 01 (um) ano, renovável até o limite legal estabelecido.

9. GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Gestão contratual: Seção de Gestão de Contratos – SEGEC.

9.2. Fiscalização: Seção de Almoxarifado - SEALMOX (quanto aos serviços prestados
nos dois transpaletes que ficam no Galpão de Almoxarifado) e Seção de Provisão e
Logística de Equipamentos Eleitorais – SPLOG (quanto aos serviços prestados nos dois
transpaletes e nas duas empilhadeiras elétricas que ficam no Galpão de Urnas - anexo
ao Fórum Eleitoral de MAceió).

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

10.2. Multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

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

10.4. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

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

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

11. ANEXOS 

11.1 Anexo 1 - MAPA DE RISCOS (0883214);

11.2 Anexo 2 - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR (0883277);

11.3 Anexo 3 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (0885064).

 

 

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Assistente III,
em 12/05/2021, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 12/05/2021, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 12/05/2021, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/05/2021, às 16:00, 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
0890335 e o código CRC 5AF85833.

0002031-54.2021.6.02.8000 0890335v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2021.

Caros colegas da SEGEC e SPLOG,

 

Notou-se algumas incorreções no Termo de Referência SEALMOX 0885065; do
exposto, solicita-se que o mesmo seja tornado sem efeito.

 

Segue TR mais atual: Termo de Referência SEALMOX 0890335 para assinatura via bloco
de assinatura (número do bloco 124003) com todas as correções já implementadas
bem como a inclusão do item 11. ANEXOS contendo os três documentos anexos do
TR devidamente vinculados no SEI do próprio Termo.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 10/05/2021, às 17:27, 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
0890365 e o código CRC 2606ADB4.

0002031-54.2021.6.02.8000 0890365v1
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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 2021.
 
 
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 
Segue Termo de Referência de evento 0890335, e

anexos 1, 2 e 3 do TR, eventos 0883214, 0883277 e 0885064,
para a análise e posterior aprovação de V. Sª, caso de sua
aquiescência.

Respeitosasmente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/05/2021, 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
0891615 e o código CRC 33C3CCB7.

0002031-54.2021.6.02.8000 0891615v1
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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 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEALMOX (doc. 0890335), e seus Anexos, Mapa de Riscos (doc.
0883214), IMR (doc. 0883277), e, Estudos Técnicos Preliminares
(doc. 0885064), que reúnem os elementos necessários e suficientes
para caracterizar o objeto, evoluo o feito à sua consideração superior,
em observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 13/05/2021, às 08:54, 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
0891738 e o código CRC 9DDA9187.

0002031-54.2021.6.02.8000 0891738v1
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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 2021.
À COMAP, para a instrução 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 13/05/2021, às 14:33, 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
0892006 e o código CRC 20A0000C.

0002031-54.2021.6.02.8000 0892006v1
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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 maio de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0892006, 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,
Coordenador, em 14/05/2021, 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
0892870 e o código CRC 4742DBDD.

0002031-54.2021.6.02.8000 0892870v1
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E-mail - 0893041

Data de Envio: 
  17/05/2021 10:38:00

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

Para:
    eusonferreira@logman.com.br
    jr.empilhama@uol.com.br
    comercial@nigroempilhadeiras.com.br
    andre.lira@marcosa.com.br
    wilame@ancora.org.br
    logmanal@logman.com.br
    hidralmaquinas@hotmail.com
    comercial@maqmov.com
    vendas@maqmov.com
    multylog@multylog.com.br
    adm.lmempilhadeiras@gmail.com
    LEONempillhadeiras@hotmail.com
    juliano@nigroempilhadeiras.com.br
    suporte@nigroempilhadeiras.com.br
    s2empilhadeira@hotmail.com
    jvempilhadeiras@outlook.com
    canaaempilhadeirasmcz@gmail.com

Assunto: 
  Manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes hidráulicos

Mensagem: 
  Prezados, bom dia!

Solicitamos cotação para contratação dos serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e
corretiva, sem fornecimento de peças, para os equipamentos abaixo elencados, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme Termo de Referência em anexo:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano fabricação/modelo:
2007/2007, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de aquisição:
2012, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de
Maceió/AL;

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg, a disposição do Galpão de Almoxarifado do TRE/AL;

Caso não seja possível atender à solicitação, solicitamos comunicar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social: 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99301 0575
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0890335.html
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E-mail - 0895910

Data de Envio: 
  24/05/2021 08:39:39

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

Para:
    suporte4@nigroequipamentos.com.br
    sporte4@nigroequipamento.com.br

Assunto: 
  Manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes hidráulicos

Mensagem: 
  Prezado Senhor Jailson,

Conforme anunciado por contato telefônico, solicitamos cotação para contratação dos serviços técnicos
especializados de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, para os equipamentos
abaixo elencados, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência em anexo:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano fabricação/modelo:
2007/2007, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de aquisição:
2012, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de
Maceió/AL;

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg, a disposição do Galpão de Almoxarifado do TRE/AL;

Caso não seja possível atender à solicitação, solicitamos comunicar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99301 0575
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0890335.html
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E-mail - 0895933

Data de Envio: 
  24/05/2021 09:41:32

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

Para:
    comercial@vianaempilhadeiras.com.br
    vianaempilhadeirasmcz@gmail.com

Assunto: 
  Manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes hidráulicos

Mensagem: 
  Prezado Senhor Huan,

Solicitamos cotação para contratação dos serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e
corretiva, sem fornecimento de peças, para os equipamentos abaixo elencados, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme Termo de Referência em anexo:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano fabricação/modelo:
2007/2007, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de aquisição:
2012, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de
Maceió/AL;

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg, a disposição do Galpão de Almoxarifado do TRE/AL;

Caso não seja possível atender à solicitação, solicitamos comunicar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99301 0575
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0890335.html
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De: S2empilhadeira peças <S2empilhadeira@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 24/05/2021 01:34 PM
Assunto: [seic] Orçamento de manutenção mensal.
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Boa tarde  !!! Lisiana Teixeira
 
Conforme explicado e analisado, segue o valor para realizar a manutenção mensal preven�va e corre�va das empilhadeiras e
transpaletes.
 
R$=2,800  DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS MENSAIS.
Equivalente a R$=33,600 trinta e três mil e seiscentos reais, anual.
 
Valor unitário  por equipamento:
 

Empilhadeira  elétrica tracionaria : R$=800,00.
Transpaletes hidráulicos  R$=300,00

Valor total dos equipamentos :
Empilhadeira elétrica  tracionaria 02-unidades ;R$=1600,00.
Transpaletes  hidráulicos 04-unidades ; R$=1200,00.

 
 

Atendimento 24:hrs       Atendimento sábados  domingos e feriados
Localização da Empresa  x  Cliente 9,5 Km
Mão de obra especializada.
Hoje atendemos clientes de referência : Verdes Mares ,  Esmalglass do Brasil , Tupan.

 
A�. Antoniel Vieira.
(82) 98214-5714
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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 maio de 2021.
À SPLOG,
 
Encaminho os autos ao servidor Leonardo Luiz dos

Santos Pereira, membro da equipe de planejamento desta
contratação, para manifestação, em razão das tratativas
realizadas por contato telefônico, notadamente quanto à
previsão de fornecimento de peças, o que modifica a
estimativa de seu custo.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/05/2021, às 11:29, 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
0897656 e o código CRC D12B08DE.

0002031-54.2021.6.02.8000 0897656v1
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TOLEZI LOCACÃO, PECAS E SERVICOS EIRELI 

Endereço: RUA LUIZ CLEMENTE VASCONCELOS 717 

  CLIMA BOM CEP: 57071-040 

Tel.: (82) 98714.9040 

CNPJ 32.127.408/0001-15 

 

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Proposta de tomada de preços 

O presente contrato tem como objetivo a execução dos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva sem fornecimentos de peças a fim de prevenção de 
problemas técnicos em empilhadeiras e transpaletes abaixo mencionados: 
 
 a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT – 

1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007, a disposição do Galpão de Urnas, 

anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL;  

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 

1645. Ano de aquisição: 2012, a disposição do Galpão de Urnas, anexo ao 

Fórum Eleitoral de Maceió/AL;  

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano 

fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg, a disposição do 

Galpão de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de Maceió/AL; 

 d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. 

Ano fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg, a 

disposição do Galpão de Almoxarifado do TRE/AL; 

 

O preço a ser pago pelos serviços especificados na cláusula anterior será pago 
mensalmente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 
O prazo de vigência do contrato é de 12 meses a partir da assinatura do mesmo. 
 
Maceió, 31 de maio de 2021. 
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TOLEZI LOCACÃO, PECAS E SERVICOS EIRELI 

Endereço: RUA LUIZ CLEMENTE VASCONCELOS 717 

  CLIMA BOM CEP: 57071-040 

Tel.: (82) 98714.9040 

CNPJ 32.127.408/0001-15 

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Proposta de tomada de preços 

O presente contrato tem como objetivo a execução dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva sem fornecimentos de peças a fim de prevenção de 

problemas técnicos em empilhadeiras e transpaletes abaixo mencionados. 

Quantidade Descrição do material Valor 
unitário 

Valor total 

01 empilhadeira elétrica tracionária. Marca: 
PALETRANS. Modelo: PT – 1654. Ano 
fabricação/modelo: 2007/2007, a 
disposição do Galpão de Urnas, anexo ao 
Fórum Eleitoral de Maceió/AL; 

2.000,00 2.000,00 

01 empilhadeira elétrica tracionária. Marca: 

PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de 

aquisição: 2012, a disposição do Galpão de 

Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de 

Maceió/AL;  

2.000,00 2.000,00 

02 transpaletes hidráulicos. Marca: 

PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano 

fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade 

de carga: 2.000 kg, a disposição do Galpão 

de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de 

Maceió/AL 

500,00 1.000,00 

02 transpaletes hidráulicos. Marca: 

PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano 

fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade 

de carga: 2.000 kg, a disposição do Galpão 

de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de 

Maceió/AL; 

500,00 1.000,00 

Total   6.000,00 

O preço a ser pago pelos serviços especificados na cláusula anterior será pago 
mensalmente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 
O prazo de vigência do contrato é de 12 meses a partir da assinatura do mesmo. 
 
Maceió, 31 de maio de 2021. 
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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 setembro de 2021.
À Seção de Instrução de Contratações
 
Sra. Chefe,
 
Encaminho a listagem de peças identificadas como

tendo necessidade de troca pela contratada durante a vigência
do Contrato nº 27/2019 - TRE/AL, para que seja feita avaliação
a respeito da melhor forma de contratação para a manutenção
preventiva dos equipamentos, se com uma parte das peças
inclusas (as de desgaste mais frequente pelo uso) ou se com a
compra de todas as peças de forma isolada (como a
contratação anterior).

A listagem tem caráter informativo, e esta unidade
não tem como estimar as quantidades necessárias, mas
sabemos que as manutenções preventivas são como "revisões"
de veículos automotores, onde para algumas peças já há
previsão de troca, conforme tempo de uso (no caso de
veículos a quilometragem).

Assim, esta unidade acredita que esta relação seja
de certa valia, vez que a contratada já poderia precificar
previamente a proposta e agilizar a substituição de peças,
quando da necessidade de troca.

Esclareço que somente o quantitativo pode não
estar adequado, pois pode haver duplicidade de orçamentos,
vez que durante a vigência do contrato a empresa apresentou
um orçamento e na visitas seguintes pode ter apontado a
necessidade das mesmas peças do orçamento anterior, que
ainda não haviam sido adquiridos.

Abaixo a listagem.
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Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 27/09/2021, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950261 e o código CRC DD93A9F6.

0002031-54.2021.6.02.8000 0950261v1
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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 setembro de 2021.
À SPLOG,
 
Em atenção ao Despacho SPLOG - 0950261,

esclarecemos que a etapa dos estudos preliminares tem como
objetivo evidenciar o problema a ser resolvido e a melhor
solução dentre as possíveis, de modo a permitir a avaliação da
viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da
contratação - IN Seges nº 40/2020, sendo de
responsabilidade da área técnica requisitante.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 27/09/2021, às 17:09, 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
0950335 e o código CRC 2748F94C.

0002031-54.2021.6.02.8000 0950335v1
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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 outubro de 2021.
Com o fim de agilizar a tramitação deste PA, o

subscrevente junta aos autos o documento "Anexo 3 -
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
(atualizado)"  (0959811), com correções e informações
atualizadas sobre o mercado local.

 
Destaca-se o fato de todas as empilhadeiras e todos

os transpaletes do TRE/AL são da marca "PALETRANS" e de
que não há empresa que preste assistência técnica autorizada
da marca em todo o Estado alagoano; conforme consulta feita
ao site oficial da marca na presente data, vide "Anexo Captura
de Tela site da PALETRANS" ( 0959812). Coincidentemente a
única autorizada perto de Alagoas fica em Recife é a empresa
Nigro Empilhadeiras que logrou-se vencedora nas últimas
contratações de serviços de manutenção desses equipamentos
no TRE/AL;

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Chefe de
Seção Substituto, em 14/10/2021, às 21:58, 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
0959810 e o código CRC 64591288.

0002031-54.2021.6.02.8000 0959810v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES PARA A CONTRATAÇÃO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS

 

I - descrição da necessidade da contratação

Trata-se de estudos técnicos preliminares necessários à análise da viabilidade e
razoabilidade da contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para os
equipamentos a seguir relacionados:

 

Quantidade Descrição Localização

01
Empilhadeira elétrica tracionária.
Marca: PALETRANS. Modelo: PT –
1654. Ano fabricação/modelo:
2007/2007

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura Castro– FEM
-Av. Fernandes Lima, 3487 - Gruta
de Lourdes, Maceió - AL, 57052-405.

01
Empilhadeira elétrica tracionária.
Marca: PALETRANS. Modelo: PT –
1645. Ano de aquisição: 2012

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura Castro– FEM
-Av. Fernandes Lima, 3487 - Gruta
de Lourdes, Maceió - AL, 57052-405.

02
Transpaletes hidráulicos. Marca:
PALETRANS. Modelo: TM2220. Ano
fabricação/modelo: 2007/2007.
Capacidade de carga: 2.000kg

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura Castro– FEM
-Av. Fernandes Lima, 3487 - Gruta
de Lourdes, Maceió - AL, 57052-405.

02
Transpaletes hidráulicos. Marca:
PALETRANS. Modelo: TM2220. Ano
fabricação/modelo: 2013/2013.
Capacidade de carga: 2.200kg.

SEALMOX - Avenida Menino Marcelo,
7200 -B, C, D - Antares, Maceió -
CEP 57.083-410

 

II - descrição de requisitos;

Contratação de empresa habilitada tecnicamente e apta a realizar manutenções
preventivas e corretivas em bens permanentes do tipo empilhadeiras elétricas (e
também em transpaletes).

 

III - levantamento de mercado;

No mercado local (Alagoas) só há uma empresa apta (ao menos teoricamente) a
realizar as manutenções supracitadas, trata-se da LM Empiladeiras (link do site:
http://lmempilhadeiras-al.com.br/). Quando ampliada a pesquisa também para os
Estados vizinhos (Sergipe e Pernambuco) nota-se a mesma situação o domínio de
somente uma empresa que presta serviços de manutenção em empilhadeiras: a)
Vantec (https://www.facebook.com/vantecservicos.net/); e b) PE - Nigro Empilhaeiras
(http://lmempilhadeiras-al.com.br/).

 

Destaca-se o fato de todas as empilhadeiras e todos os transpaletes do TRE/AL são da
marca "PALETRANS" e de que não há empresa que preste assistência técnica
autorizada da marca em todo o Estado alagoano; conforme consulta feita ao site oficial
da marca na presente data, vide "Anexo Captura de Tela site da PALETRANS"
(0959812). Coincidentemente a única autorizada perto de Alagoas fica em Recife é a
empresa Nigro Empilhadeiras que logrou-se vencedora nas últimas contratações de
serviços de manutenção desses equipamentos no TRE/AL.

 

IV - descrição da solução;

 

Contratação de empresa habilitada e apta que consiga realizar tanto a manutenção
preventiva como a corretiva nos seis equipamentos do TRE/AL (4 transpaletes e 2
empilhadeiras elétricas). Segue a descrição detalhada dos serviços:

 

A) Empilhadeiras elétricas:

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do Fórum Eleitoral de Maceió – FEM.

Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o Contratado também
deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes quantas forem as solicitações.

Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes serviços:

- Lubrificação:

Lubrificar todas as peças móveis;

Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria;

Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes;

Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação;

Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras;

Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da tração.

- Vazamentos:

Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos;

Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos;

Examinar vazamentos no porta garfos;
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Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas;

Examinar estado geral das mangueiras.

- Rodas:

Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração;

Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no revestimento.

- Freios:

Ajustar a folga do freio eletromagnético.

- Níveis de óleo:

Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico;

Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário.

- Componentes eletroeletrônicos:

Examinar o desligamento do motor-
bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo da torre de elevação;

Examinar todos os conectores elétricos;

Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria.

- Componentes da torre de elevação:

Ajustar a tensão das correntes de elevação;

Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi;

Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a fissuras;

Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre;

Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis;

Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e entre quadros médio e interno.

- Bateria:

Seguir corretamente o procedimento de carga;

Verificar o nível de água da bateria, carregando-
a sempre que necessário com o fluido recomendado;

Verificar os bornes quanto à oxidação.

- Chassi

Verificar existência de fissuras;

Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria.

- Motores

Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção.

B) Transpaletes Hidráulicos:

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da CONTRATADA, semestralmente, em horário compatível com o expediente do Fórum Eleitoral de Maceió – FEM
e da Seção de Almoxarifado. Dois transpaletes estão localizados no FEM e dois na
Seção de Almoxarifado.

Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços:

Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos:

Abaixar completamente os garfos;

Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059);

Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), deslocando a bomba;

Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba;

Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico;

Remover o pistão de elevação;

Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso (0401021) suavemente;

Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar o pistão de elevação e abaixá-
lo até o final. Completar com óleo até o nível do bujão (+/- 75ml);

Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico (0401059);

Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba;

Recolocar o bujão de borracha na bomba;

Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição “levantar”.

 

V - estimativa das quantidades a serem contratadas, considerando a
interdependência com outras contratações;

Em consulta as duas seções que têm os equipamentos supracitados, aferiu-se que é
necessário manter a periodicidade trimestral no tocante as manutenções preventivas
das empilhadeiras elétricas, podendo haver a economia de dispensar o aluguel das
baterias reservas das duas empilhadeiras a disposição da SPLOG. No tocante aos
equipamentos transpaletes, a prática mostra que é possível alterar o prazo para
manutenção preventiva semestral.

 

VI - estimativa do valor da contratação

 

A estimativa de valores será realizada pela SEIC.

 

VII - justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável;
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Não se aplica à contratação o parcelamento da solução.

 

VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes;

Aplica-se in casu a contratação por aquisição ou locação de bateria para o equipamento
empilhadeira

 

IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o Plano Anual de
Contratações;

A contratação encontra-se alinhada ao PAC, previsto PLOA 2021, 0752534, o valor de
R$ 31.119,00 referente a Manutenção e Conservação de Equipamentos.

 

X - resultados pretendidos;

Com a contratação busca-se indiretamente o atingimento dos objetivos estratégicos do
TRE-AL, considerando que os referidos equipamentos são necessários para agilidade e
praticidade na área logística das urnas eletrônicas, sendo utilizados para movimentá-
las, carregá-las e empilhá-las, bem como para movimentação de materiais no
almoxarifado. Sendo imprescindíveis para o cumprimento/realização dos ciclos de
manutenção preventiva das urnas eletrônicas, utilizadas no processo eleitoral na
votação e apuração das eleições, a garantia de bom funcionamento das empilhadeiras
guarda estreita relação com o êxito dos pleitos eleitorais.

 

XI - providências a serem adotadas;

Nos termos do Relatório Final de Auditoria nº 02/2020 - 0777247 - é fundamental que
seja estabelecido cronograma para a realização das manutenções preventivas, inclusive
especificando-se datas.

Como bem pontua o citado relatório "a manutenção é preventiva, portanto, deve ser
tempestiva, com intervalos razoáveis, capazes de evitar que possíveis problemas nos
equipamentos venham a se agravar".

Neste sentido é essencial que a fiscalização estabeleça rigoroso calendário para a
realização das manutenções preventivas, bem como que mantenha estrito controle da
realização dessas manutenções e das corretivas, porventura existentes, por meio
de cópia da ordem de serviço e/ou envio do relatório de manutenção.

É importante que ocorra reuniões prévias com a contratada para que sejam
estabelecidos os métodos de execução dos serviços, as formas de acompanhamento e
os meios de comunicação entre a fiscalização e a contratada.

Também é essencial, nos termos do mencionado Relatório de Auditoria, "a capacitação
de gestores e fiscais envolvidos na contratação, bem como o estabelecimento pontual
de atribuições: o que compete à gestão e o que compete à fiscalização".

XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; e

 

Os impactos ambientais devem ser considerados em especial no que toca ao correto
descarte dos materiais e resíduos utilizados nos equipamentos, situação que deve ser
observada pela contratada e fiscalizada pelas unidades onde os serviços são
prestados.

 

XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da
contratação.

 

Esta equipe de planejamento da contratação posiciona-se pela viabilidade, razoabilidade
e necessidade  da contratação ao tempo em que anexa ao presente estudo:

1. Mapa de riscos

2. Instrumento de Medição de Resultados

3. Termo de Referência para a contratação.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Chefe de
Seção Substituto, em 14/10/2021, às 22:01, 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
0959811 e o código CRC 33B8366E.

0002031-54.2021.6.02.8000 0959811v4
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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 2022.

Caros colegas Chefes da SPLOG e da SEGEC,

 

Conforme a Portaria Presidência TRE/AL n.º 145/2021 (0869648), de ordem da Chefe
da SEALMOX, o subscrevente visando agilizar a tramitação dos presentes autos solicita
que o Chefe da SPLOG:

 

1. Tome ciência e aprove o Anexo 3 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
(atualizado) (0959811) juntado ao autos pelo susbcrevente (com o fim de atender
ao que foi solicitado no Despacho SEIC 0950335);

2. Despache à SEIC com fim de que essa Seção finalize a instrução da fase interna
da vindoura licitação para contratação de serviços de manutenções preventivas e
corretivas em bens permanentes do tipo empilhadeiras elétricas e  transpaletes.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 26/01/2022, às 17:28, 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
1005128 e o código CRC 8AAB493E.

0002031-54.2021.6.02.8000 1005128v1
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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 2022.
Em complemento ao despacho retro, peço que ao

invés de lerem "Caros colegas Chefes da SPLOG e da SEGEC,"
leiam "Caros colegas Chefes da SPLOG e da SEIC,"

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 26/01/2022, às 17:31, 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
1005140 e o código CRC 9619F786.

0002031-54.2021.6.02.8000 1005140v1
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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 janeiro de 2022.
À SEALMOX,
(Em paralelo à SEIC, para ciência e eventuais

providências),
 
Em resposta ao Despacho SEALMOX 1005128 e ao

Despacho SEIC 0950335, informo que a intenção desta
unidade seria tentar viabilizar uma contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças.

Entretanto, a despeito do levantamento anterior
realizado pela SPLOG (0950261) do histório de apontamentos
realizados pela contatada durante a vigência do contrato
anterior (Contrato nº 27/2019 - TRE/AL), entendemos que a
impossibilidade de estimar quais, dentre as peças apontadas
sofrem um maior desgaste pelo uso, bem como qual o
quantitativo de peças necessárias para a troca dentro da
vigência do contrato em estudo inviabiliza esta forma de
contratação. Outro receio nosso é estarmos sem contrato de
manutenção preventiva ativo em ano eleitoral, período em que
há muita demanda das empilhadeiras e cuja indisponibilidade
acarreta diversos riscos para a atividade da seção, bem como
para o bom transcorrer das Eleições. 

Dessa forma, s.m.j., opinamos pela continuidade da
contração dos serviços sem o fornecimento de peças visando
garantir a prevenção do bom funcionamento dos nossos
equipamentos. De todo modo, esta seção continuará buscando
mais subsídios que possam alterar nosso entendimento em
uma futura contratação.

Dito isso, após análise dos estudos técnicos
preliminares (0959811), venho sugerir as seguintes
alterações, entretanto, ressaltando que desconheço a
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existência de contrato de aluguel de baterias reserva para as
empilhadeiras citado nos itens V e VIII, mas mantive no
documento e questiono se será necessário sua manutenção ou
se essa referência pode ser suprimida.

Os documentos alterados, para vossa análise, são:
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (1009454)
ANEXO 1 - MAPA DE RISCOS (1009519)
ANEXO 2 - IMR MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS E
TRANSPALETES (1009621)

Em paralelo questiono se seria possível, a título
colaborativo, a análise da servidora Lidineide Cardoso, que
realizou a primeira edição deste estudo técnico preliminar e
foi gestora do último contrato de manutenção destes
equipamentos. Como atualmente ela está lotada na EJE, com a
devida vênia, copio a unidade neste encaminhamento.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 07/02/2022, às 18:13, 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
1005711 e o código CRC 7630865A.

0002031-54.2021.6.02.8000 1005711v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
empilhadeiras elétricas e transpaletes manuais para atender as necessidades do Galpão
de Armazenamento de Urnas e da Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas (TRE-AL).

 

I. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. O TRE-AL possui, à disposição da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais (SPLOG), duas empilhadeiras patoladas elétricas, com
baterias tracionarias, sendo uma do modelo PT-1645 e outra do modelo PT-1654,
bem como dois transpaletes hidráulicos modelo TM-2220, todos da marca
PALETRANS. Estes equipamentos são utilizadas no Galpão de Armazenamento de
Urnas deste Regional, para armazenamento e movimentação das urnas
eletrônicas, suprimentos e demais materias relacionados às atividades da Seção.

2. O Tribunal possui ainda, à disposição da Seção de Almoxarifado (SEALMOX),
dois transpaletes hidráulicos modelo TM-2220, também da marca PALETRANS,
utilizados para armazenamento e movimentação de bens sobre administração da
SEALMOX.

3. As atividades de ambas as Seções dependem bastante do bom funcionamento
destes equipamentos para o bom desempenho de suas atividades.

4. Estes equipamentos demandam manutenções preventivas periódicas a fim de
mantê-las em bom funcionamento, bem como manutenções corretivas pontuais,
visando corrigir defeitos apresentados.

5. O bom funcionamento destes equipamentos torna-se crucial para o bom
desempenho das atividades de ambas as Seções, especialmente em períodos
eleitorais, cujas atividades devem ser executadas a contento, obedecendo prazos
a fim de garantir o direito constitucional do sufrágio, e consequente eleição de
nossos representantes.

 

II. DESCRIÇÃO DE REQUISITOS

1. Contratação de empresa habilitada tecnicamente e apta a realizar manutenções
preventivas e corretivas em bens permanentes do tipo empilhadeiras elétricas
patoladas e transpaletes manuais.
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III. LEVANTAMENTO DE MERCADO

1. No mercado local (Alagoas) só há uma empresa apta (ao menos teoricamente)
a realizar as manutenções supracitadas, trata-se da LM Empiladeiras (link do site:
http://lmempilhadeiras-al.com.br/). Quando ampliada a pesquisa também para os
Estados vizinhos (Sergipe e Pernambuco) nota-se a mesma situação, o domínio de
somente uma empresa prestando serviços de manutenção em empilhadeiras:

a) SE - Vantec (https://www.facebook.com/vantecservicos.net/); e

b) PE - Nigro Empilhaeiras (http://lmempilhadeiras-al.com.br/).

2. Destaca-se o fato de todas as empilhadeiras e todos os transpaletes do TRE/AL
são da marca "PALETRANS" e de que não há empresa que preste assistência
técnica autorizada desta marca em todo o território alagoano; conforme consulta
feita ao site oficial da marca na presente data, vide "Anexo Captura de Tela site da
PALETRANS"(0959812). Coincidentemente a única autorizada perto de Alagoas
fica em Recife, a empresa Nigro Empilhadeiras que logrou-se vencedora nas
últimas contratações de serviços de manutenção desses equipamentos no
TRE/AL.

 

IV. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

1. Da Contratação

1.1. A contratação envolve serviços especializados de empresa habilitada a
realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do tipo
empilhadeira elétrica e transpaletes hidráulicos a seguir relacionados de
acordo com a periodicidade necessária para cada tipo de equipamento e local
de utilização.

Lote único, composto pelos seguintes itens:

Item Quantidade Descrição Localização

01 01

Empilhadeira elétrica
tracionária. Marca:
PALETRANS. Modelo: PT–
1654. Número de Série
1272011. Ano de aquisição:
2007

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura
Castro– FEM -Av. Fernandes
Lima, 3487 - Gruta de
Lourdes, Maceió/AL, CEP.
57052-405.

02 01

Empilhadeira elétrica
tracionária. Marca:
PALETRANS. Modelo: PT–
1645. Número de Série
0124506. Ano de aquisição:
2012

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura
Castro– FEM -Av. Fernandes
Lima, 3487 - Gruta de
Lourdes, Maceió/AL, CEP.
57052-405.

Anexo ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (nova versão) (1009454)         SEI 0002031-54.2021.6.02.8000 / pg. 68

http://lmempilhadeiras-al.com.br/
https://www.facebook.com/vantecservicos.net/
http://lmempilhadeiras-al.com.br/


03 02

Transpaletes hidráulicos.
Marca: PALETRANS. Modelo:
TM–2220. Ano
fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de
carga: 2.000kg

Fórum Eleitoral de Maceió
Desembargador Moura
Castro– FEM -Av. Fernandes
Lima, 3487 - Gruta de
Lourdes, Maceió/AL, CEP.
57052-405.

04 02

Transpaletes hidráulicos.
Marca: PALETRANS. Modelo:
TM-2220. Ano
fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de
carga: 2.200kg.

SEALMOX - Rua Barão de
Jaraguá, nº 230, Jaraguá,
Maceió/AL, CEP. 57.022-140

2. Da descrição dos serviços que serão realizados:

2.1 . A manutenção preventiva tem como objetivo todo e qualquer
procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos das
empilhadeiras e dos transpaletes hidráulicos, e todos os seus componentes,
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais de
fabricação e normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas,
devendo incluir-se, a cargo da Contratada, as trocas de elementos
filtrantes, fluidos, lubrificantes, e de todo e qualquer consumível
que se fizer necessário ao bom funcionamento do equipamento e à
realização das referidas manutenções preventivas;

2.1.1. Para cada manutenção preventiva realizada, a contratada deverá
elaborar e entregar Relatório de Manutenção Preventiva, contendo
informações necessárias ao acompanhamento das manutenções;

2.1.1.1. Caso, durante a manutenção preventiva, for detectada
desgaste ou defeito em alguma peça, esta deve constar do
relatório de manutenção, com indicativo de substituição – se for o
caso – para que possa ser providenciada a compra, ou
apontamento da necessidade de acompanhamento da evolução do
desgaste na próxima manutenção preventiva.

2.1.2. A manutenção preventiva deve seguir calendário previamente
acordado por técnicos da CONTRATADA com as seções detentoras dos
equipamentos e realizada em horário compatível com o expediente
normal das Seções.

2.1.3. Durante as manutenções preventivas das empilhadeiras
elétricas deverão ser realizados, no mínimo, os seguintes serviços:

Lubrificação:

Lubrificar todas as peças móveis;
Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria;
Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes;
Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de
elevação;
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Engraxar rolamentos das polias das correntes e das
mangueiras;
Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção
elétrica/redutor da tração.

Vazamentos:

Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos;
Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos;
Examinar vazamentos no porta-garfos;
Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas;
Examinar estado geral das mangueiras.

Rodas:

Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração;
Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim
como danos no revestimento.

Freios:

Ajustar a folga do freio eletromagnético;
Níveis de óleo;
Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico;
Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário.

Componentes eletroeletrônicos:

Examinar o desligamento do motor-bomba ao fim do avanço
e ao fim do recuo da torre de elevação;
Examinar todos os conectores elétricos;
Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria.

Componentes da torre de elevação:

Ajustar a tensão das correntes de elevação;
Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos
braços do chassi;
Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação
quanto a fissuras;
Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre;
Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis;
Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros
externo e médio, e entre quadros médio e interno.

Bateria:

Seguir corretamente o procedimento de carga;
Verificar o nível de água da bateria, carregando-a sempre que
necessário com o fluido recomendado;
Verificar os bornes quanto à oxidação.

Chassi

Verificar existência de fissuras;
Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria.
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Motores

Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração,
elevação e de direção.

2.1.4. Durante as manutenções preventivas dos transpaletes
hidráulicos deverão ser executadas, no mínimo, as seguintes
atividades:

Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o
equipamento está sendo utilizado) e o conjunto de reparo
seguindo os seguintes passos:
Abaixar completamente os garfos;
Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059);
Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação
(0428011), deslocando a bomba;
Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba;
Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas
as peças do conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo
hidráulico;
Remover o pistão de elevação;
Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o
parafuso (0401021) suavemente;
Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml.
Recolocar o pistão de elevação e abaixá-lo até o final. Completar
com óleo até o nível do bujão (+/- 75ml);
Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio
hidráulico (0401059);
Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o
acionador manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a
bomba;
Recolocar o bujão de borracha na bomba;
Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual
na posição “levantar”.

2.1.5. O fornecimento de componentes necessários à realização das
manutenções preventivas ficará a cargo da CONTRATADA, assim como
a aplicação de qualquer material complementar aos trabalhos, tais
como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas,
produtos de limpeza, isolantes, etc.

2.1.6. A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva
realizando as verificações/testes, bem como os demais procedimentos
que julgar necessários para mantê-los em perfeito estado de
funcionamento e em perfeita condição de segurança;

2.2. A manutenção corretiva é aquela destinada a reparar os eventuais
defeitos apresentados pelos equipamentos, colocando-os em perfeitas
condições de uso, a incluir ajustes, regulagens e reparos necessários;

2.2.1. Constatando defeito ou mal funcionamento dos equipamentos,
os fiscais técnicos do CONTRATANTE devem notificar a CONTRATADA
através dos canais de contato previamente agendados.
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2.2.2. A contratada deve realizar visita para atender a notificação de
necessidade de manutenção corretiva num prazo de até 5 (cinco) dias,
em período não eleitoral e em até 48 horas, em período eleitoral,
contados a partir da notificação.

2.2.2.1. Período Eleitoral deve ser entendido como o período
compreendido entre os três meses anteriores ao mês de
realização do primeiro turno e os dois meses subsequentes ao
mês de realização do segundo turno das Eleições Oficiais.

2.2.3. Caso para a resolução do problema seja necessária a
reposição/substituição de peças, a CONTRATADA deverá, em no
máximo 3 (três) dias contados da visita para atendimento da
notificação, fornecer orçamento de peça original ou similar (sem uso
prévio) e garantida pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias;

2.2.4. A CONTRATANTE deve realizar a compra da peça em até 30 dias
do recebimento do orçamento;

2.2.5. Uma vez realizada a compra da peça, a CONTRATADA deve
providenciar a finalização do conserto do equipamento em até 5 (cinco)
dias;

2.2.6. Caso seja necessária a retirada das empilhadeiras ou dos
transpaletes das dependências do TRE-AL para a execução de qualquer
serviço de conserto, deverá ser obtida autorização expressa e por
escrito da fiscalização do TRE/AL para os registros necessários à
movimentação dos bens. O prazo para devolução dos equipamentos
não deve ser superior a 15 (quinze) dias úteis;

2.2.7. As manutenções corretivas devem ser realizadas tantas vezes
quantas forem as solicitações.

3. Horário para realização dos serviços

3.1. As manutenções preventivas devem ocorrer em horário compatível com
o expediente do Galpão de Armazenamento de urnas, para os equipamentos
sob responsabilidade da SPLOG, e da Seção de Almoxarifado do TRE-AL,
para os equipamentos da SEALMOX.

3.2. As manutenções corretivas devem ser realizadas tantas vezes quanto
solicitadas, em horário normal da unidade responsável pelo equipamento ou
em horário previamente acordado com os responsáveis pelas seções
demandantes.

4. Local de realização dos serviços

4.1. Em relação aos itens 01, 02 e 03: Galpão de Armazenamento de Urnas
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado no Fórum Eleitoral
Desembargador Moura Castro, à Avenida Fernandes Lima, 3487, Gruta de
Lourdes, CEP: 57.052-405, neste município de Maceió, capital do estado de
Alagoas.

4.2. Em relação aos transpaletes hidráulicos sob posse da SEALMOX: Rua
Barão de Jaraguá, 230, Jaraguá, Maceió/AL - CEP 57.022-140.
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V. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS, CONSIDERANDO
A INTERDEPENDÊNCIA COM OUTRAS CONTRATAÇÕES

1. Em relação às empilhadeiras elétricas, considerando o recomendado no manual
dos equipamentos, o número de horas de utilização diária dos equipamento, bem
como a idade dos equipamento aferiu-se a necessidade de serem realizadas
manutenções preventivas mensalmente.

2. Em relação aos transpaletes hidráulicos em uso no Galpão de Armazenamento
de Urnas Eletrônicas, em função do volume de serviço diário e contínuo, estimou-
se suficiente uma periodicidade trimestral para as manutenções dos
equipamentos.

3. Em relação aos transpaletes hidráulicos em uso no Galpão do Almoxarifado a
prática mostra que o prazo para a manutenção preventiva pode ser semestral.

4. Verifica-se que pode haver economia ao dispensar aluguel de baterias reservas
para as duas empilhadeiras.

 

VI. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

1. A estimativa de valores será realizada pela SEIC.

 

VII. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, SE
APLICÁVEL

1. Não se aplica à contratação o parcelamento da solução.

 

VIII. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES;

1. Aplica-se in casu a contratação por aquisição ou locação de bateria para o
equipamento empilhadeira

 

IX. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANO
ANUAL DE CONTRATAÇÕES;

1. A contratação encontra-se alinhada ao PAC, previsto PLOA 2021, 0752534, o
valor de R$ 31.119,00 referente a Manutenção e Conservação de Equipamentos.

 

X. RESULTADOS PRETENDIDOS

1. Com a contratação busca-se indiretamente o atingimento dos objetivos
estratégicos do TRE-AL, considerando que os referidos equipamentos são
necessários para agilidade e praticidade na área logística das urnas eletrônicas,
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sendo utilizados para movimentá-las, carregá-las e empilhá-las, bem como para
movimentação de materiais no almoxarifado.

2. Sendo imprescindíveis para o cumprimento/realização dos ciclos de
manutenção preventiva das urnas eletrônicas, utilizadas no processo eleitoral na
votação e apuração das eleições, a garantia de bom funcionamento das
empilhadeiras guarda estreita relação com o êxito dos pleitos eleitorais.

 

XI. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

1. Nos termos do Relatório Final de Auditoria nº 02/2020 - 0777247 - é
fundamental que seja estabelecido cronograma para a realização das
manutenções preventivas, inclusive especificando-se datas.

2. Como bem pontua o citado relatório “a manutenção é preventiva, portanto,
deve ser tempestiva, com intervalos razoáveis, capazes de evitar que possíveis
problemas nos equipamentos venham a se agravar”.

3. Neste sentido é essencial que a fiscalização estabeleça rigoroso calendário para
a realização das manutenções preventivas, bem como que mantenha estrito
controle da realização dessas manutenções e das corretivas, porventura
existentes, por meio de cópia da ordem de serviço e/ou envio do relatório de
manutenção.

4. É importante que ocorra reuniões prévias com a contratada para que sejam
estabelecidos os métodos de execução dos serviços, as formas de
acompanhamento e os meios de comunicação entre a fiscalização e a contratada.

5. Também é essencial, nos termos do mencionado Relatório de Auditoria, “a
capacitação de gestores e fiscais envolvidos na contratação, bem como o
estabelecimento pontual de atribuições: o que compete à gestão e o que compete
à fiscalização”.

XII. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE
TRATAMENTO

1. Os impactos ambientais devem ser considerados em especial no que toca ao
correto descarte dos materiais e resíduos utilizados nos equipamentos, situação
que deve ser observada pela contratada e fiscalizada pelas unidades onde os
serviços são prestados.

 

XIII. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E
RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. Esta equipe de planejamento da contratação posiciona-se pela viabilidade,
razoabilidade e necessidade da contratação ao tempo em que anexa ao presente
estudo:

1.1. Anexo 1 - Mapa de riscos

1.2. Anexo 1 - Instrumento de Medição de Resultados
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ANEXO 1

MAPA DE RISCOS
 

Objeto de contratação:
Contratação de empresa especializada em serviços de
manutenção predial preventiva e corretiva em empilhadeira
elétrica tracionária e transpaletes hidráulicos

N° da Portaria de designação da Comissão de
Planejamento:
Portaria 145/2021 (0869648)

FASE DE ANÁLISE:
( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
(     ) Gestão do Contrato

 

RISCO 1
Descrever aqui o risco:
Divergências textuais no edital, TR e minuta de contrato
Probabilidade:  ( X ) Baixa  (     ) Média  (     ) Alta
Impacto:  (     )

Baixo  (     ) Médio  ( X ) Alto

Dano

Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital;
Problemas na execução contratual;
Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.

Ação Preventiva Responsável

Seção de Licitação verifica a
coerência entre TR e Edital Seção de Licitação

Ação de Contingência Responsável

Seção de Licitação verifica a
divergência e solicita

Seção de Licitação                       
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justificativa e providências
cabíveis.

                                                     
  

 

RISCO 2
Descrever aqui o risco:
Falta de publicação dos atos necessários à validade do
processo licitatório no DOU.
Probabilidade:  ( X ) Baixa  (     ) Média  (     ) Alta
Impacto:  (     ) Baixo  ( X ) Médio  (     ) Alto

Dano

Não atendimento ao princípio da publicidade;

Ação Preventiva Responsável
A SAD gerencia o processo
de licitação. SAD

Ação de Contingência Responsável
A SAD emite despacho ao
pregoeiro solicitando
justificativa e providências
cabíveis.

SAD                                             
                                                   
                                               

 

RISCO 3
Descrever aqui o risco:
Ausência de designação formal dos atores de fiscalização e de
gestão
Probabilidade:  (     ) Baixa  ( X ) Média  (     ) Alta
Impacto:  (     ) Baixo  (     ) Médio  ( X ) Alto

Dano

Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993,
impossibilitando o acompanhamento da execução do
contrato.

Ação Preventiva Responsável

A SAD verifica se houve
designação formal dos atores
de fiscalização e de gestão

SAD

Ação de Contingência Responsável

A Secretaria de Administração
emite a portaria de designação
dos fiscais e dos gestores do
contrato e respectivos

SAD                                       
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substitutos.                                          

 

RISCO 4
Descrever aqui o risco:
Atraso ou inexecução da manutenção preventiva ou da
manutenção corretiva
Probabilidade:  (     ) Baixa  (     ) Média  ( X ) Alta
Impacto:  (     ) Baixo  (     ) Médio  ( X ) Alto

Dano

Atraso no atendimento da demanda;

Possibilidade de interrupção temporária das atividades
relativas à manutenção das urnas eletrônicas

Ação Preventiva Responsável
A fiscalização do contrato
realiza rigoroso
acompanhamento da
execução dos serviços e
informa o gestor do contrato
através do relatório técnico
de fiscalização.

Fiscalização do contrato           
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                    

Ação de Contingência Responsável
O gestor do contrato emite
notificação à contratada
sobre inconsistências
registradas pela Fiscalização.

Gestor do contrato

 

RISCO 5
Descrever aqui o risco:
Atraso na compra de peças necessárias para o complemento
da manutenção corretiva
Probabilidade:  (     ) Baixa  (     ) Média  ( X ) Alta
Impacto:  (     ) Baixo  (     ) Médio  ( X ) Alto

Dano

Interrupção temporária das atividades do equipamento,
podendo paralisar as atividades de movimentação e
manutenção das urnas eletrônicas

Ação Preventiva Responsável

A gestão do contrato inicia o
processo de compra da peça tão
logo recebido o relatório fornecido

Gestor do contrato             
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pela contratata, contendo
descrição da peça necessária
para complementação do serviço
de manutenção corretiva

                                           
                                           
                                           
                                          

Ação de Contingência Responsável

A SAD acompanha o processo de
compra da peça, buscando
viabilizar a compra dentro do
prazo necessário para a não
degeneração do equipamento.

SAD
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR
 
Conforme a IN 05/2017, emitida pelo MPOG - Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão, a contratação de serviços continuados
deverá adotar unidade de medida que permita a mensuração dos resultados
para o pagamento da contratada, e que elimine a possibilidade de remunerar
as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por postos de
trabalho, desta forma, os critérios de aferição de resultados deverão ser
preferencialmente dispostos na forma de INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE
RESULTADOS – IMR.

O IMR é uma disposição, pactuada entre a contratante e a
contratada, que define critérios objetivos de mensuração de resultados,
preferencialmente pela utilização de ferramenta informatizada, que possibilite
a Administração verificar se os resultados contratados foram realizados nas
quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados
efetivamente obtidos.

Seguindo as orientações da IN 05/2017, os indicadores definidos
para adoção do IMR do objeto destes Estudos Técnicos foram elaborados com
base em critérios objetivos de mensuração de resultados, a serem aferidos
através da fiscalização contratual, possibilitando à contratante verificar se os
resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades
exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

Os indicadores de desempenho, a serem utilizados para
mensuração do nível do serviço estão descritos no “Encarte G”.

Os indicadores de desempenho do IMR do objeto destes estudos
técnicos farão parte do Termo de Referência da contratação e poderão, a
qualquer tempo e em comum acordo entre as partes, ser ajustados, ampliados
e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam devidamente formalizadas
através de Termo Aditivo de contrato.

 

INDICADOR 01 - PERFORMANCE DE MANUTENÇÃO PROGAMADA (PMP)
FINALIDADE Garantir a execução, conforme programado, do Plano Anual de Manutenção Preventiva
META A CUMPRIR 90%
INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO Fiscalização

FORMA DE
ACOMPANHAMENTO Registro da fiscalização acerca de NÃO realização de manutenção programada

PERIODICIDADE Mensal

MECANISMO DE
CÁLCULO

PMP = (∑ MP) / N
Onde:
PMP = Performance de Manutenção Programada, em ocorrências.
MP = Ocorrências de manutenção programada REALIZADAS conforme programado.
∑ MP = Somatório das Ocorrências de Manutenção Programada.
N = Quantidade de Manutenções Programadas

INÍCIO DE VIGÊNCIA A contar da assinatura do contrato

FAIXAS DE AJUSTE
NO PAGAMENTO

PMP ≥ 90% – 100% do Valor do Serviço
PMP < 90% –   96% do Valor do Serviço (desconto de 4%)

SANÇÕES PMP < 85% – aplicar Advertência
PMP < 80% – aplicar Advertência e Multa

OBSERVAÇÕES
Para o cálculo deste indicador devem ser excluídas do denominador “MP” as manutenções programadas 
não executadas devido a indisponibilidade de acesso da contratada ao ambiente onde ficam os
equipamentos

 
 

INDICADOR 02 - TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (TMA)

FINALIDADE Garantir a celeridade no Atendimento Técnico dos Chamados de Manutenção Corretiva demandados pela
Instituição.
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META A CUMPRIR
48 horas, se período eleitoral;

120 horas, se período não eleitoral

INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO Fiscalização

FORMA DE
ACOMPANHAMENTO Registro da fiscalização acerca de atendimento em tempo superior ao estabelido na meta a cumprir

PERIODICIDADE Mensal

MECANISMO DE
CÁLCULO

TMA = (∑ TA) / N
Onde:
TMA = Tempo Médio de Atendimento, em horas.
TA = Tempo de Atendimento, é o período em horas transcorrido entre a Notificação de necessidade de
Manutenção Corretiva e o primeiro Atendimento Técnico relativo a esta Notificação.
∑ TA = Somatório dos Tempos de Atendimento das Ordens de Serviço Executadas de Manutenção
Corretiva.
N = Quantidade de Notificações de necessidade de Manutenção Corretiva realizadas

INÍCIO DE VIGÊNCIA A contar da assinatura do contrato

FAIXAS DE AJUSTE
NO PAGAMENTO

TMA ≤ META A CUMPRIR – 100% do Valor do Serviço
TMA > META A CUMPRIR – 4% a menos do Valor do Serviço

SANÇÕES TMA > META A CUMPRIR – aplicar Advertência
TMA > DOBRO DA META A CUMPRIR – aplicar Advertência e Multa

 
No Modelo de IMR, o Valor do Serviço é estabelecido quando da

contratação, com base no Valor Mensal do Serviço da proposta da contratada,
porém o Valor Mensal do Serviço, a ser faturado, é calculado com base nos
resultados alcançados pela contratada na prestação do serviço. Portanto, os
valores apresentados nas planilhas de composição de custos e formação de
preços, quando da apresentação das propostas, corresponderão aos valores
máximos a serem faturados na hipótese da contratada atingir as metas de
todos os indicadores pactuados no IMR.

A frequência de aferição do IMR será mensal, devendo a
contratada emitir relatório sintético dos indicadores supracitados,
apresentando-o à contratante até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao
da prestação do serviço.

A tabela abaixo, apresenta o Método de Cálculo da Parcela do
Valor Mensal do Serviço, a ser faturado, utilizando os Indicadores de
Desempenho do IMR do objeto deste Termo de Referência. Onde “VS” é o
Valor do Serviço, sendo este a parcela mensal do valor de serviço apresentada
na proposta da contratada, e “VR” é o Valor de Redução, a ser aplicado no
mês, incidente apenas sobre o Valor do Serviço:

 
Tabela 1 – Cálculo da parcela do valor mensal do serviço.

MÉTODO DE CÁLCULO DA PARCELA DO VALOR MENSAL DO SERVIÇO
INDICADOR ANÁLISE DO DESEMPENHO MENSAL VR

01 TMA ≤ META A CUMPRIR 0%
TMA > META A CUMPRIR 4%

   

02 PMP ≥ 90% 0%
PMP < 90% 4%

VALOR TOTAL DE REDUÇÃO: ∑ VR

VALOR MENSAL DO SERVIÇO: (100% – (∑ VR)) x
VS        

 
Conforme o IMR pactuado, o pagamento à contratada, referente

à parcela de serviço, poderá variar de 100% do valor mensal do serviço
contratado, caso a contratada atinja as metas de todos os indicadores
pactuados, até 80% do valor mensal do serviço contratado, caso a contratada
não atinja as metas de nenhum dos indicadores pactuados.

Não haverá a incidência de bônus ou pagamentos adicionais para
os casos em que a contratada superar as metas previstas, ou caso seja
necessária à alocação de maior número de profissionais para o alcance das
metas. E a superação de uma das metas não poderá ser utilizada para
compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período, bem como o
não atendimento da mesma meta em outro período.
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Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 07/02/2022, às 18:13, 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
1009621 e o código CRC 014D8F0C.

0002031-54.2021.6.02.8000 1009621v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
 
 
À SEIC, manifestando o de acordo desta unidade

com as alterações propostas pela SPLOG.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 10/02/2022, 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
1011459 e o código CRC 2A2E0AD4.

0002031-54.2021.6.02.8000 1011459v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À
SPLOG
Assunto: Análise ETP, Mapa de Riscos e IMR
 
Senhor Chefe,
 
Inicialmente cumpre informar que a demora da

análise solicitada deu-se em razão de férias desta servidora.
 
Após detida leitura dos Estudos Técnicos

Preliminares (1009454), Mapa de Riscos (1009519) e IMR
(1009621) apresento-lhe as seguintes sugestões:

1. Quanto ao ETP(1009454): 
No item XI. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS,

considerando a utilização de Instrumento de Medição de
Resultado sugere-se a inclusão da necessária indicação de
Preposto, nos termos do Anexo VIII - A da IN nº 05/2017, que
estabelece: 

"3. O fiscal técnico do contrato deverá
apresentar ao preposto da contratada a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizada.

3.1. O preposto deverá apor assinatura
no documento, tomando ciência da avaliação
realizada.

3.2. A contratada poderá apresentar
justificativa para a prestação do serviço com menor
nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo
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fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorrência, resultante
exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios
ao controle do prestador".
Redação sugerida: 6. A contratada deve

apresentar Preposto com poderes para receber a avaliação da
execução do objeto que será realizada através de Instrumento
de Medição de Resultado - IMR, documento de
responsabilidade da fiscalização técnica para aferição da
qualidade da prestação dos serviços.

2. Quanto ao Mapa de Riscos (1009519):
No objeto da contratação seja excluída a palavra

predial, evitando-se interpretações equivocadas quanto ao
objeto da contratação:

Redação Sugerida: 
Objeto de contratação: Contratação de empresa

especializada em serviços de manutenção predial preventiva e
corretiva em empilhadeira elétrica tracionária e transpaletes
hidráulicos

No RISCO 5
Considerando as atribuições da SEGEC (provável

unidade gestora), sugere-se que esta apenas encaminhe, em
tempo hábil, a relação de peças à COMAP, coordenadoria
responsável pela aquisição de material no âmbito do TRE-AL.

Redação Sugerida:
Ação Preventiva
A gestão do contrato encaminha relação de peças à

COMAP. COMAP inicia o processo de compra da(s) peça(s)
tão logo recebido o relatório fornecido pela
contratada, contendo descrição da(s) peça(s) necessária(s)
para complementação do serviço de manutenção corretiva.

Responsável: Gestor do Contrato e COMAP
3. Quanto ao IMR (1009621)
Sem observações
 
No mais, sugere-se, após a efetivação da

contratação, seja dada ciência à Coordenadoria de Controle
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Interno e Auditoria acerca do criterioso respeito aos
pertinentes apontamentos do Relatório Final de Auditoria nº
02/2020 - 0777247.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 21/02/2022, às 10:08, 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
1016502 e o código CRC E7EBC38F.

0002031-54.2021.6.02.8000 1016502v1
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E-mail - 1032097

Data de Envio: 
  22/03/2022 16:07:39

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

Para:
    s2empilhadeira@hotmail.com

Assunto: 
  Renovação da proposta

Mensagem: 
  Caros,

Solicitamos a renovação da proposta anexa, tendo em vista o decurso de tempo transcorrido.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Orcamento_0896632_S2___Proposta.pdf
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E-mail - 1032102

Data de Envio: 
  22/03/2022 16:10:24

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

Para:
    toleziempilhadeira@hotmail.com

Assunto: 
  RENOVAÇÃO DE PROPOSTA

Mensagem: 
  Caros,

Solicitamos a renovação da proposta anexa, tendo em vista o transcurso de tempo transcorrido.

Atenciosamente,

ANDRE LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Orcamento_0899692_Orcamento_TRE.pdf
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TOLEZI LOCACÃO, PECAS E SERVICOS EIRELI  

Endereço: RUA LUIZ CLEMENTE VASCONCELOS 717  

  CLIMA BOM CEP: 57071-040  

Tel.: (82) 98714.9040  

CNPJ 32.127.408/0001-15  

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  

Proposta de tomada de preços  

O presente contrato tem como objetivo a execução dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva sem fornecimentos de peças a fim de prevenção de 

problemas técnicos em empilhadeiras e transpaletes abaixo mencionados.  

Quantidade  Descrição do material  Valor 

unitário  

Valor total  

01  empilhadeira elétrica tracionária. Marca: 
PALETRANS. Modelo: PT – 1654. Ano 
fabricação/modelo: 2007/2007, a  
disposição do Galpão de Urnas, anexo ao 

Fórum Eleitoral de Maceió/AL;  

2.500,00  2.500,00  

01  empilhadeira elétrica tracionária. Marca: 

PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de 

aquisição: 2012, a disposição do Galpão de 

Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de 

Maceió/AL;   

2.500,00  2.500,00  

02  transpaletes  hidráulicos.  Marca: 

PALETRANS.  Modelo:  TM-2220. 

 Ano fabricação/modelo: 2007/2007. 

Capacidade de carga: 2.000 kg, a 

disposição do Galpão de Urnas, anexo ao 

Fórum Eleitoral de Maceió/AL  

750,00  1.500,00  

02  transpaletes hidráulicos. Marca: 

PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano 

fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade 

de carga: 2.000 kg, a disposição do Galpão 

de Urnas, anexo ao Fórum Eleitoral de  

Maceió/AL;  

750,00  1.500,00  

Total      8.000,00  

O preço a ser pago pelos serviços especificados na cláusula anterior será pago   

mensalmente no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).  
  

O prazo de vigência do contrato é de 12 meses a partir da assinatura do mesmo.  
  

Maceió, 23 de março 2022. 
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PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 
             À Tribunal Regional Eleitoral 

 
 

Prezado, conforme solicitado segue nossa proposta comercial. Lembramos que nossa 
equipe está à sua disposição no caso quaisquer dúvidas. 

I. SOBRE A NIGRO 

 
Atuante no mercado Nordestino desde 1997, situada na cidade do Recife, Estado de 
Pernambuco, na rua São Nicolau, 427, Ipsep, CEP. 51350-530 inscrição no CNPJ/MF 
12.988.802/0001-30 nossa experiência nos levou ao nível de especialistas no 
segmento de Empilhadeiras e Transpaletes, onde disponibilizamos para nossos 
clientes assistência técnica e manutenção corretiva e preventiva, além de reformas, 
locação, peças e vendas. Tudo isso com alta qualidade no padrão de serviços e 
atendimento, com o melhor custo-benefício do mercado. 

 

II. OBJETIVOS / VANTAGENS 

 
 Objetivo 

 
o Ampliar vida útil dos equipamentos; 
o Aumentar a disponibilidade do equipamento, evitando paradas com 

interferência na produção; 
o Ter suporte técnico especializado em todos os momentos que se fizerem 

necessário; 
o Otimizar custos substituindo corretivas por preventivas e preditivas; 
o Gerar índices: disponibilidade, histórico de falhas, tempos de paradas, dentre 

outros; 
o Criar histórico de manutenção, com dados de cada equipamento; 
o Aumentar a segurança para operadores de máquinas e equipamentos; 

 
 Vantagens Nigro 

 
o Vasta experiência no ramo de manutenção preventiva e corretiva; 
o Corpo técnico especializado; 
o Uma das maiores e mais qualificada assistência técnica do Nordeste; 
o Agilidade e comprometimento; 
o Chamada emergencial sem CUSTO; 
o Controle de Ordem de Serviço via Web; 
o Possuímos todos os requisitos de segurança do trabalho, tais como PPRA, 

PCMSO, Licença ambiental, Descarte de Óleo… ; 
o Não possuímos clausulas de fidelização, o contrato pode ser reincidido a 

qualquer momento sem justificativa por ambas as partes, sem acarretar multas 
ou despesas com a rescisão. 
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IIl. SERVIÇOS 

 
O modelo de trabalho da Nigro é mão-na-massa, segue abaixo escopo dos serviços 
que serão realizados pela nossa equipe: 

 lV. EQUIPAMENTOS   

Quant Modelo Descrição Valor UN Valor Total 

02 ELET EMPILHADEIRA PATOLADA 980,00 1.960,00 

04 MANUAL PALETEIRA MANUAL 125,00 500,00 

01    ---- DESLOCAMENTO/HOSPEDAGEM 940,00 940,00 
            

 Valor Total: 3.400,00 
 

V. INVESTIMENTO 

 
O investimento necessário para a execução das atividades desta proposta de manutenção 
é de R$ 3.400,00 
 

 O que está incluso no valor mensal? 

- Manutenção periódica (execução das atividades do contrato); 
- Um técnico de manutenção (treinado e comprometido); 
- Manutenção e avaliação dos equipamentos periodicamente; 
- 1 manutenção preventiva por mês em cada equipamento; 
- Duas visitas por mês sem custo; 
- Planejamento das manutenções: Emissão do relatório de PMP 
(Planejamento de manutenção Preventiva); 
- Emissão do relatório mensais:  Resumo de atividades, Custo por 
equipamento, Custo por loja, Custo por mês, Gráficos de quantidades de 
preventivas e corretivas, tempo de equipamentos em manutenção, 
causas... 
- Hospedagem; 
- Todo o material e ferramental para as preventivas, tais como jato, 
soprador, limpa contato, graxa, white-lub, estopa; 
- Oficina Móvel, equipada com todo ferramental necessário, incluído 
furadeira, morsa, talha mecânica, ferro de solda, prensa hidráulica... 
 

 O que não está incluso? 
- Peças de reposição e peças danificadas em geral; 

- Serviços externos que nosso técnico não consiga desenvolver nas 

dependências da contratante (ex: Reparo em motores, controladores, 
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cilindros, transmissões...); 

Vl. TERMOS GERAIS 

 
Condições de Atendimento 

 
 Todos os serviços apresentados serão realizados nas dependências da contratante; 
 A equipe será composta por um técnico de manutenção devidamente capacitado e 

identificados por crachá; 
 Todas as peças e serviços que não estiverem nessa proposta deverão ser 

previamente autorizados, e após execução será emitido NF em separado da NF do 
contrato mensal; 

 No caso da necessidade eventual de mais um técnico não será cobrado nenhuma 
taxa nem valor a mais por essa demanda; 

 A NF será emitida até o quinto dia do mês subsequente, com boleto ou deposito 
bancário para 15 dias. 

 Material para manutenção por conta da contratada; (Nigro) 
 Garantia dos serviços com qualidade de uma empresa que esta a mais de 25 anos 

no mercado; 
 
 

Validade da Proposta 
 
 

 Essa proposta é válida até o dia 30/04/2022, tendo seus termos e condições não aceitos 
posteriormente. 

 
 

ACEITE DE PROPOSTA 
Estou de acordo com os termos e condições especificados 

nesta proposta. 
 

____________________________________________ 
Tribunal Regional Eleitoral  

 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
SERVIÇOS REFORMAS E MANUT DE EMPILHAD EM GERAL EIRELE – ME 

CNPJ: 12.988.802/0001-30 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
Trata-se de contratação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva (sem fornecimento de peças) de dois
transpaletes localizados na SEALMOX e de duas
empilhadeiras e dois transpaletes localizados no galpão de
urnas eletrônicas da SPLOG, conforme Termo de Referência
0890335.

 
Inicialmente, esta unidade solicitou propostas a

prestadores de serviço neste Estado.
 
A SEALMOX informou que todas as empilhadeiras e

todos os transpaletes do TRE/AL são da marca "PALETRANS"
e de que não há empresa que preste assistência técnica
autorizada da marca em todo o Estado alagoano; conforme
consulta feita ao site oficial da marca na presente data
(0959810).

 
Posteriormente, foram elaborados novos Estudos

Técnico Preliminares (1009454). Em decorrência do
transcurso de tempo, foram realizadas novas pesquisas, junto
às empresas que apresentaram propostas anteriormente e a
novas empresas, dentre estas a representante autorizada da
fabricante, no Estado de Pernambuco.

 
A empresa S2 Empilhadeira que havia apresentado

proposta anteriomente, afirmou em comunicação via whatsapp
que não trabalhava com empilhadeira elétrica:
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A Empresa LM Empilhadeiras informou que não

tinha interesse em prestar os serviços:
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Várias empresas não responderam às solicitações.

Apenas duas empresas apresentaram propostas,  a Tolezi
Locação, Peças e Serviços (1037229) no valor de R$ 8.000,00
e a Nigro Empilhadeiras (1038872) no valor de R$
3.400,00. Nesse sentido, registramos a restrição do mercado
local para  o objeto destes autos, que já foram tratadas por
esta unidade em diversas ocasiões.

 
Desta forma, tendo em vista que a empresa que

forneceu o menor valor, além de autorizada pela fábrica, já
pretou serviço satisfatoriamente a este Regional, estimamos o
valor da presente contratação pelo menor valor apresentado
em R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).

 

Embora o valor desta contratação, isoladamente,
autorizasse a contratação por dispensa de licitação, com
fulcro Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, ressaltamos
entendimento outrora firmado por esta Seção, presente no
Processo Sei nº 0001673-55.2022.6.02.8000, onde visualiza o
enquadramento desta despesa como manutenção veicular. 

 
Assim, tendo em vista a previsão de contratação

referente à manutenção de veículos no PAC 2021 (0836114),
sugerimos, s.m.j, que essa contratação ocorra por meio
de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição
de participação a micro e pequenas empresas.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 06/04/2022, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 06/04/2022, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

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

Despacho SEIC 1041242         SEI 0002031-54.2021.6.02.8000 / pg. 98



1041242 e o código CRC 3BBD89AD.

0002031-54.2021.6.02.8000 1041242v1
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