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

 

Memorando nº 1159 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 19 de dezembro de 2019.

Para: Secretaria de Administração.

Assunto: Encaminhamento. Termo de Referência. Contratação de Eletricistas para os
Cartórios Eleitorais. Eleições 2020.

 

Senhor Secretário,
 
A Seção de Manutenção e Reparos – SMR elaborou o Termo de

Referência em anexo cujo objeto é a contratação de empresa para prestação
de serviços de eletricistas para os Cartórios Eleitorais, para a resolução de
eventuais problemas de energia elétrica nos locais de votação
do pleito de 2020, nos diversos prédios públicos disponibilizados à Justiça
Eleitoral, tudo conforme quantidade, características e especificações descritas
no citado Termo de Referência.

Informa-se ainda, que nos termos da Portaria da Presidência nº
373 (0600064), esta setorial necessitará de auxílio na formulação das planilhas
de custos, visto que não dispõe de nenhum servidor capacitado para
formulação destas planilhas de mão de obra, em consonância com a legislação
vigente, IN 04 e 05 do MPOG.

 
Desta forma, submeto o referido Termo de Referência para

análise e adoção das providências necessárias.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/12/2019, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0639791 e o código CRC C1FAB261.

0010905-96.2019.6.02.8000 0639791v2

  

Memorando 1159 (0639791)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 1



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.

 

2. Quantidades e especificações

Conforme Projeto Básico e demais Anexos.

 

3. Valor Estimado da contratação

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

4. Justificativa

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

5. Classificação Orçamentária

(A cargo da COFIN)

 

6. Gestão e fiscalização

Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos - SMR.

Fiscalização: NAT’S e Chefes dos Cartórios Eleitorais.

 

Maceió, 19 de dezembro de 2020.

 

Responsável pela proposição do Termo de Referência:

 

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos

 

ANEXO I

Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.
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2. Finalidade

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

3. Estratégia de Contratação

Sugere-se que a modalidade licitatória utilizada seja o pregão eletrônico, tipo menor
preço.

 

4. Especificações dos serviços

4.1 Os profissionais desempenharão as atividades de verificação, de substituição e de
correção dos seguintes componentes:

tomadas elétricas;

disjuntores;

interruptores;

lâmpadas;

fiação elétrica.

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos, a serem eventualmente
substituídos nos locais de votação, serão fornecidos pelo TRE/AL, ao passo
que as ferramentas e demais itens necessários ao desempenho das atividades
dos eletricistas estarão sob a responsabilidade da empresa a ser contratada, a
qual deverá fornecer aos profissionais (i) as ferramentas de trabalho, tais
como: alicate universal, alicate de corte, estilete, chaves de fenda, chave
philips, chave estrela, chave neon (teste), amperímetro etc, bem como (ii)
todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensáveis à
segurança dos eletricistas, a exemplo de óculos de segurança, capacetes de
proteção, luvas isolantes etc, tudo em conformidade com a legislação e a
norma regulamentadora vigentes. 
 

5. Qualificação dos profissionais

Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades de eletricista.

 

6. Local de apresentação

Sede dos Cartórios Eleitorais.

 

7. Deslocamento

Os profissionais poderão ser deslocados entre os diversos Locais de Votação e
Municípios da área de abrangência da Zona Eleitoral e, na etapa de suporte aos NATs,
na respectiva área de abrangência de cada NAT.

 

8. Horário de trabalho

Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h

Sábados – de 8h às 12h

Etapas 1º e 2º Turnos – Interior e Capital

Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.
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9. Período de execução do trabalho

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Data: 21 de setembro a 02 de outubro/2020. 24 (vinte e quatro) eletricistas.

Etapa do 1º Turno – Interior e Capital

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 3 e 4 de outubro/2020. 59 (cinquenta e nove)
eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35 outros
eletricistas).

Etapa do
2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Interior e Capital 

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 24 e 25 de outubro/2020. 59 (cinquenta e
nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35 outros
eletricistas).

 

10. Prazos

10.1 O TRE/AL deverá concluir todos os procedimentos relativos à contratação até o
dia 31 de agosto de 2020.

10.2 A lista por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos
profissionais que atuarão nas Eleições 2020, deverá ser apresentada até o dia 14 de
setembro de 2020.

10.3 O contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando o
prazo estipulado para pagamento.

 

11. Valor estimado

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

12. Formulação da Proposta de Preço

A proposta de preços das empresas participantes deverão ser formuladas
considerando os seguintes itens:

a. o valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

b. a descrição completa dos serviços ofertados;

c. prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

d. declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
à prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias
e trabalhistas;

e. planilha de Custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta,
a ser preenchida conforme modelos previstos nos Anexos, a qual deverá conter:

e.1) despesas com transporte, alimentação e hospedagem a serem desembolsadas
pela empresa de forma direta ou pela concessão de ajuda de custo, se esta foi a opção
detalhada no plano de logística;

e.2) despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3) o percentual máximo de lucro, que não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) incidente sobre o somatório dos montantes A+B+Despesas Administrativas.
Deverá haver compatibilidade entre o plano de planilha de custos e plano de logística
apresentado para execução dos serviços;

e.4) obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao pessoal
contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f. plano Detalhado de Logística, considerando:

f.1) as atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais, além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2) A necessidade de o posto de trabalho permanecer em atividade constante,
independentemente do profissional a ele vinculado;

 

13. Documentos de Habilitação

Para a habilitação ao procedimento licitatório, os proponentes deverão estar
cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. As
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empresas cadastradas no SICAF poderão ter sua regularidade habilitatória verificada
pelas declarações extraídas do sistema, o Certificado de Registro Cadastral do SICAF,
que poderá ser obtido, inclusive pelo próprio pregoeiro, no ACESSO LIVRE (consultas)
do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

14. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a. executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b. manter preposto para acompanhamento do contrato;

c. assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

d. arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e
demais benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha
de Custo e no Plano de Logística;

e. responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos
eletricistas;

f. promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de
incompatibilidades funcionais;

g. apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

 

15. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a. permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;

b. proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

c. efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d. comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material de uso obrigatório;

e. fiscalizar a execução do contrato.

 

16. Pagamentos

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes
condições:

a. O pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados,
comprovados e atestados;

b. O prazo máximo de pagamento é de dez dias úteis, a partir da data da
apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente
quitado, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;

c. o CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

d. não será admitido pagamento antecipado;

e. o TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS;

f. se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na
forma acima.

 

17. Sanções Contratuais

17.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, garantindo a
prévia e ampla defesa:

a. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas
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faltas, aplicar outras mais severas;

b. multa de mora de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total do contrato
(soma dos preços dos dois turnos eleitorais), em virtude de atraso no
cumprimento das obrigações estabelecidas;

c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das Eleições
2020;

17.2. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa.

17.3. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.4. As multas poderão ser cumuladas.

 

18. Distribuição dos profissionais

18.1. ETAPA DE SUPORTE AOS NATs

NAT Área Zonas
Qtde. de Técnicos

NAT’S

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

4

Maceió II II

6ª - Atalaia
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal
Deodoro

2

São Miguel dos Campos III

7ª - Coruripe
18ª - São Miguel
dos Campos
47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata

2

Arapiraca IV

20ª - Traipu
22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio
Vilela
44ª - Girau do
Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

4

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos
Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

2

Delmiro Gouveia VI

27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
40ª - Delmiro
Gouveia

2
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Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar
19ª - Santana do
Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da
Tapera

2

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da
Laje
21ª - União dos
Palmares
53ª - Joaquim
Gomes

2

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do
Colégio

2

Porto Calvo X

12ª - Passo de
Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luís do
Quitunde

2

TOTAL 24

 

18.2. ETAPAS ELEIÇÕES 2020 – 1º E 2º TURNOS

Zona Município
Qtde. de Técnicos

1º Turno
Qtde. de Técnicos

2º Turno

1ª Maceió 2 2

2ª Maceió 2 2

3ª Maceió 2 2

5ª Viçosa 2 2

6ª Atalaia 1 1

7ª Coruripe 1 1

8ª Pilar 2 2

9ª Murici 1 1

10ª Palmeira dos Índios 1 1

11ª Pão de Açúcar 1 1

12ª Passo de Camaragibe 2 2

13ª Penedo 1 1

14ª Porto Calvo 2 2

15ª Rio Largo 1 1

16ª São José da Lage 1 1

17ª São Luís do Quitunde 1 1

18ª São Miguel dos Campos 1 1

19ª Santana do Ipanema 1 1

20ª Traipu 1 1

21ª União dos Palmares 1 1

Termo de Referência SMR 0639803         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 7



22ª Arapiraca 2 2

26ª Marechal Deodoro 1 1

27ª Mata Grande 1 1

28ª Quebrangulo 2 2

29ª Batalha 2 2

31ª Major Izidoro 1 1

33ª Maceió 2 2

34ª Teotônio Vilela 1 1

37ª Porto Real do Colégio 2 2

39ª Água Branca 1 1

40ª Delmiro Gouveia 1 1

44ª Girau do Ponciano 1 1

45ª Igaci 1 1

46ª Cacimbinhas 2 2

47ª Campo Alegre 1 1

48ª Boca da Mata 2 2

49ª São Sebastião 1 1

50ª Maravilha 1 1

51ª São José da Tapera 1 1

53ª Joaquim Gomes 2 2

54ª Maceió 2 2

55ª Arapiraca 2 2

TOTAL 59 59

Critérios:

01 (um) técnico para cada Zona Eleitoral;

01 (um) técnico adicional para as Zonas Eleitorais com mais de 200 (duzentas) seções
ou com 3 (três) ou mais municípios termos.

 

19. Tabela de Abrangência dos NATs
 

NAT Área Zonas

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

Maceió II II
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal Deodoro

São Miguel dos Campos III

4ª - Anadia
7ª - Coruripe
18ª - São Miguel dos Campos
47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata
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Arapiraca IV

20ª - Traipu
22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio Vilela
44ª - Girau do Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

Delmiro Gouveia VI
27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
40ª - Delmiro Gouveia

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar
19ª - Santana do Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da Tapera

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da Laje
21ª - União dos Palmares
53ª - Joaquim Gomes

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do Colégio

Porto Calvo X
12ª - Passo de Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luis do Quitunde

 

ANEXO II - 24 (VINTE E QUATRO) ELETRICISTAS DE 21/09/2020 A 02/10/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA
UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 14 dias (21/09/2020 a 04/10/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei    ( ) Trabalho por prazo determinado   
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6.019/74)    (Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  
2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%   
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D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
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C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS)  
VALOR HORA  

 

ANEXO III - 35 (TRINTA E CINCO) ELETRICISTAS DE 03/10/2020 A 04/10/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (03/10/2020 e 04/10/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

 

Termo de Referência SMR 0639803         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 13



TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
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QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  
VALOR HORA  

ANEXO IV - 59 (CINQUENTA E NOVE) ELETRICISTAS DE 24/10/2020 A 25/10/2020 (SE HOUVER 2º
TURNO)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (24/10/2020 e 25/10/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
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TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
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C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  
VALOR HORA  
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/12/2019, às 19:25, 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
0639803 e o código CRC 47B980D0.

0010905-96.2019.6.02.8000 0639803v5
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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 dezembro de 2019.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao pleito

constante no Termo de Referência SMR (0639803), e no
Memorando (0639791), referentes à contratação de
eletricistas para os Cartórios Eleitorais para as eleições 2020,
pedindo-lhe vênia, para que a proposição seja submetida 
à Comissão Permanente de Planejamento de Eleições,
destacando, desde já que o documento guarda similaridade
com o objeto presente no Evento (0413000), que integra o
SEI: 0007668-25.2017.6.02.8000, referente às eleições de
2018.

De destacar que, por se tratar, de contratação no
formato de mão de obra, consta planilha que deve incorporar
a proposição. Nesse sentido, sugere-se oitiva prévia da
ACAGE, quanto a possíveis ajustes no modelo apresentado,
considerando as orientações constantes dos mencionados
autos relativos à contratação de 2018, especialmente os
docs. 0384800, 0386617 e 0405140.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/01/2020, às 13:38, 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
0641122 e o código CRC 235BFE47.

0010905-96.2019.6.02.8000 0641122v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de janeiro de 2020.
Considerando o Termo de Referência apresentado

no evento SEI nº 0639803, por meio do Memorando nº
1159/2019 (0639791), cujo objeto é a contratação de
eletricistas para os Cartórios Eleitorais para as eleições 2020,
considerando, ainda, a manifestação do Sr. Secretário de
Administração (0641122), faço encaminhar os presentes autos
eletrônicos à ACAGE, para a competente análise.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 09/01/2020, às 20:02, 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
0642953 e o código CRC 03D2117E.

0010905-96.2019.6.02.8000 0642953v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Eletricistas. Eleições 2020. Planilhas de composição de preço.

 

Parecer nº 44 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG (0642953),

informamos que continuam atuais as planilhas utilizadas em
contratação semelhante ocorrida nas Eleições 2018, contantes
dos eventos Sei nº 0405363, 0405364 e 0405366 - pregão
eletrônico nº 51/2018 (0416037), elaboradas por esta
Assessoria, devendo ser atualizadas as possíveis variações de
valores tais como remuneração e auxílio alimentação
(Convenção Coletiva de Trabalho), tarifa de transporte urbano
e estimativa de custo com fornecimento de insumos diversos,
bem como possíveis adequações ao atual Termo de Referência
(0639803). Nas Eleições 2018, os custos com os insumos
diversos foram consolidados pela Seção de Instrução de
Contrações (0392142).

Outrossim, ressaltamos que o quadro resumo da
contratação (página 45 - 0416037) - Anexo IV PE nº 51/2018,
gerou questionamento por parte da STE Máquinas, empresa
contratada em 2018, quanto aos quantitativos de horas extras
a serem pagas por turno eleitoral, considerando as horas
extras previamente autorizadas e as que exigiam autorização
do chefe do cartório eleitoral, mediante justificativa. Assim,
no intuito de evitar questionamentos futuros, caso a
Administração opte por incluir a possibilidade de execução de
horas extras após autorização, sugerimos que seja
efetuado ajuste no citado Anexo, discriminando as duas
categorias de horas extras.

Desta forma, informamos que serão encaminhadas
ao Senhor Secretário de Administração, por correio eletrônico
(0644173),  as planilhas utilizadas nas Eleições 2018, em
formato editável, contendo todas as fórmulas, para as devidas
atualizações dos custos e adequações ao atual Termo de
Referência (0639803), podendo retornar a esta Unidade, para
posterior análise.

 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assessora de Contas e Apoio à Gestão em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 14/01/2020, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643196 e o código CRC 228C153B.

0010905-96.2019.6.02.8000 0643196v30
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De: "Lisiana Teixeira Cintra" <lisianacintra@tre-al.jus.br>
Para: "sad Mailing List" <sad@tre-al.jus.br>
Data: 14/01/2020 04:06 PM
Assunto: Planilhas - Eletricistas 2018

Senhor Secretário,
 
Segue arquivo eletrônico de planilhas de composição de custo de contratação, elaborada por esta Unidade para estimativa de
custo da contratação de eletricistas - Eleições 2018.
 
Lisiana Cintra
 
 

Anexados:

Arquivo: PLANILHA
ELETRICISTAS 2018
ajustada-
André2105.ods

Tamanho:
74k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2020.
 
À Comissão Permanente de Planejamento de

Eleições - CPPE, para análise e manifestação acerca da
apresentação do Termo de Referência (0639803), por meio do
Memorando SMR nº 1159/2019 (0639791), cujo objeto é a
contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às
necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as
Eleições Municipais de 2020, bem como do Parecer ACAGE nº
44/2020 (0643196), em resposta às indagações
consubstanciadas no Despacho GSAD 0641122.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/01/2020, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646115 e o código CRC B3804575.

0010905-96.2019.6.02.8000 0646115v1
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De: "José Ricardo Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>
Para: "smr Mailing List" <smr@tre-al.jus.br>
Data: 24/01/2020 19:42
Assunto: Fwd: [sad] Planilhas - Eletricistas 2018

 
Para incluir no TR.

 

From: "Lisiana Teixeira Cintra" <lisianacintra@tre-al.jus.br>
To: "sad List Member" <sad@tre-al.jus.br>
Date: Tue, 14 Jan 2020 16:06:51 -0300
Subject: [sad] Planilhas - Eletricistas 2018
 
Senhor Secretário,
 
Segue arquivo eletrônico de planilhas de composição de custo de contratação, elaborada por esta Unidade para
estimativa de custo da contratação de eletricistas - Eleições 2018.
 
Lisiana Cintra
 
 

Anexados:

Arquivo:
ATT00003.txt

Tamanho:
1k Tipo de Conteúdo: text/plain

Arquivo:
ATT00004.html
(Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
4k Tipo de Conteúdo: text/html

Arquivo:
PLANILHA
ELETRICISTAS
2018 ajustada-
André2105.ods

Tamanho:
74k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

 
José Ricardo Araújo e Silva
Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Telefone: (82) 2122-7777
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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 janeiro de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao pleito

constante no Termo de Referência SMR - doc. 0639803, e no
Memorando (0639791), referentes à contratação de
eletricistas para as Eleições 2020, pedindo-lhe vênia para que
a proposição seja submetida à Comissão Permanente de
Pleitos Eleitorais.

Destaco, desde já, que o documento guarda
similaridade com o objeto presente na última versão
apresentada do Termo de Referência, (doc. 0413000), que
integra o SEI: 0007668-25.2017.6.02.8000, referente às
eleições de 2018, entretanto, não considera as
particularidades pertinentes às eleições de 2020, que por se
tratar de pleito municipal, não contemplará a possibilidade de
2º turno nas cidades do interior do Estado de Alagoas, sendo
possível sua realização apenas na Capital do Estado.

Por oportuno, apresento as informações constantes
na versão do Termo de Referência (ver texto em
destaque) referente às eleições de 2020 (doc. 0639803), que
precisarão ser alteradas, sugerindo-se que os pontos sejam
reavaliados pelo gestor designado:

 
8. Horário de trabalho
Etapa de suporte aos NATs

– Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital
Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h
Sábados – de 8h às 12h
Etapas 1º e 2º Turnos – Interior e Capital
Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o

almoço.
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Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para
o almoço.

 
9. Período de execução do trabalho
Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital
Data: 21 de setembro a 02 de outubro/2020. 24 (vinte e quatro)

eletricistas.
Etapa do 1º Turno – Interior e Capital
Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 3 e 4 de outubro/2020. 59

(cinquenta e nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos
NATs mais 35 outros eletricistas).

Etapa do
2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Interior e Capital 

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 24 e 25 de
outubro/2020. 59 (cinquenta e nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da
etapa de suporte aos NATs mais 35 outros eletricistas).

 
18.2. ETAPAS ELEIÇÕES 2020 – 1º E 2º TURNOS
 
Este item estabelece a necessidade de 59 técnicos tanto

para o 1º Turno, quanto para o 2º Turno.
O correto seria solicitar 59 técnicos para o 1º Turno e 10

técnicos para o 2º Turno, considerando-se apenas as Zonas Eleitorais
da Capital, Maceió. 

 
ANEXO IV - 59 (CINQUENTA E NOVE)

ELETRICISTAS DE 24/10/2020 A 25/10/2020 (SE
HOUVER 2º TURNO)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE
PREÇOS POR POSTO

 
Por outro lado, o gestor designado deverá

incorporá ao TR a planilha de custos de acordo com o
pronunciamento da ACAGE, no Parecer 44 (0643196).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/01/2020, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648803 e o código CRC DE56AFB2.

0010905-96.2019.6.02.8000 0648803v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
Conforme deliberado em ata de reunião de evento

0650662, devolvo os presentes autos à SMR para retificar o
termo de referência, de modo a adaptar a planilha para o
segundo turno de votação apenas à capital do Estado, Maceió.

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 06/02/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0652401 e o código CRC ED8DF00A.

0010905-96.2019.6.02.8000 0652401v1

Despacho CPPE 0652401         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 29



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.

 

2. Quantidades e especificações

Conforme Projeto Básico e demais Anexos.

 

3. Valor Estimado da contratação

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

4. Justificativa

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

5. Classificação Orçamentária

(A cargo da COFIN)

 

6. Gestão e fiscalização

Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos - SMR.

Fiscalização: NAT’S e Chefes dos Cartórios Eleitorais.

 

Maceió, 19 de dezembro de 2020.

 

Responsável pela proposição do Termo de Referência:

 

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos

 

ANEXO I

Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.
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2. Finalidade

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

3. Estratégia de Contratação

Sugere-se que a modalidade licitatória utilizada seja o pregão eletrônico, tipo menor
preço.

 

4. Especificações dos serviços

4.1 Os profissionais desempenharão as atividades de verificação, de substituição e de
correção dos seguintes componentes:

tomadas elétricas;

disjuntores;

interruptores;

lâmpadas;

fiação elétrica.

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos, a serem eventualmente
substituídos nos locais de votação, serão fornecidos pelo TRE/AL, ao passo
que as ferramentas e demais itens necessários ao desempenho das atividades
dos eletricistas estarão sob a responsabilidade da empresa a ser contratada, a
qual deverá fornecer aos profissionais (i) as ferramentas de trabalho, tais
como: alicate universal, alicate de corte, estilete, chaves de fenda, chave
philips ou chave estrela, chave neon (teste), amperímetro etc, bem como (ii)
todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensáveis à
segurança dos eletricistas, a exemplo de óculos de segurança, capacetes de
proteção, luvas isolantes etc, tudo em conformidade com a legislação e a
norma regulamentadora vigentes. 
 

5. Qualificação dos profissionais

Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades de eletricista.

 

6. Local de apresentação

Sede dos Cartórios Eleitorais.

 

7. Deslocamento

Os profissionais poderão ser deslocados entre os diversos Locais de Votação e
Municípios da área de abrangência da Zona Eleitoral e, na etapa de suporte aos NATs,
na respectiva área de abrangência de cada NAT.

 

8. Horário de trabalho

Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h

Sábados – de 8h às 12h

Etapas 1º Turno no Interior e 1º e 2º Turnos Capital para o pleito de 2020.

Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.
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9. Período de execução do trabalho

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Data: 21 de setembro a 02 de outubro/2020. 24 (vinte e quatro) eletricistas.

Etapa do 1º Turno – Interior e Capital

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 3 e 4 de outubro/2020. 59 (cinquenta e
nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35
outros eletricistas).

Etapa do 2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Capital 

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 24 e 25 de outubro/2020. 10 (dez)
eletricistas (2 eletricistas para cada zona eleitoral da Capital - 1ª; 2ª; 3ª; 33ª e 54ª
Zonas Eleitorais).

 

10. Prazos

10.1 O TRE/AL deverá concluir todos os procedimentos relativos à contratação até o
dia 31 de agosto de 2020.

10.2 A lista por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos
profissionais que atuarão nas Eleições 2020, deverá ser apresentada até o dia 14 de
setembro de 2020.

10.3 O contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando o
prazo estipulado para pagamento.

 

11. Valor estimado

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

12. Formulação da Proposta de Preço

A proposta de preços das empresas participantes deverão ser formuladas
considerando os seguintes itens:

a. o valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

b. a descrição completa dos serviços ofertados;

c. prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

d. declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
à prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias
e trabalhistas;

e. planilha de Custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta,
a ser preenchida conforme modelos previstos nos Anexos, a qual deverá conter:

e.1) despesas com transporte, alimentação e hospedagem a serem desembolsadas
pela empresa de forma direta ou pela concessão de ajuda de custo, se esta foi a opção
detalhada no plano de logística;

e.2) despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3) o percentual máximo de lucro, que não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) incidente sobre o somatório dos montantes A+B+Despesas Administrativas.
Deverá haver compatibilidade entre o plano de planilha de custos e plano de logística
apresentado para execução dos serviços;

e.4) obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao pessoal
contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f. plano Detalhado de Logística, considerando:

f.1) as atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais, além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2) A necessidade de o posto de trabalho permanecer em atividade constante,
independentemente do profissional a ele vinculado;

 

13. Documentos de Habilitação

Para a habilitação ao procedimento licitatório, os proponentes deverão estar
cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. As
empresas cadastradas no SICAF poderão ter sua regularidade habilitatória verificada
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pelas declarações extraídas do sistema, o Certificado de Registro Cadastral do SICAF,
que poderá ser obtido, inclusive pelo próprio pregoeiro, no ACESSO LIVRE (consultas)
do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

14. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a. executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b. manter preposto para acompanhamento do contrato;

c. assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

d. arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e
demais benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha
de Custo e no Plano de Logística;

e. responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos
eletricistas;

f. promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de
incompatibilidades funcionais;

g. apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

 

15. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a. permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;

b. proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

c. efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d. comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material de uso obrigatório;

e. fiscalizar a execução do contrato.

 

16. Pagamentos

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes
condições:

a. O pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados,
comprovados e atestados;

b. O prazo máximo de pagamento é de dez dias úteis, a partir da data da
apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente
quitado, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;

c. o CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

d. não será admitido pagamento antecipado;

e. o TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS;

f. se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na
forma acima.

 

17. Sanções Contratuais

17.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, garantindo a
prévia e ampla defesa:

a. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas
faltas, aplicar outras mais severas;
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b. multa de mora de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total do contrato
(soma dos preços dos dois turnos eleitorais), em virtude de atraso no
cumprimento das obrigações estabelecidas;

c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das Eleições
2020;

17.2. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa.

17.3. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.4. As multas poderão ser cumuladas.

 

18. Distribuição dos profissionais

18.1. ETAPA DE SUPORTE AOS NATs

NAT Área Zonas
Qtde. de Técnicos

NAT’S

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

4

Maceió II II

6ª - Atalaia
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal
Deodoro

2

São Miguel dos Campos III

7ª - Coruripe
18ª - São Miguel
dos Campos
47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata

2

Arapiraca IV

20ª - Traipu
22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio
Vilela
44ª - Girau do
Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

4

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos
Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

2

Delmiro Gouveia VI

27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
40ª - Delmiro
Gouveia

2

11ª - Pão de Açúcar
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Santana do Ipanema VII

19ª - Santana do
Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da
Tapera

2

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da
Laje
21ª - União dos
Palmares
53ª - Joaquim
Gomes

2

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do
Colégio

2

Porto Calvo X

12ª - Passo de
Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luís do
Quitunde

2

TOTAL 24

 

18.2. ETAPAS ELEIÇÕES 2020 – 1º E 2º TURNOS

Zona Município
Qtde. de Técnicos

1º Turno
Qtde. de Técnicos

2º Turno

1ª Maceió 2 2

2ª Maceió 2 2

3ª Maceió 2 2

5ª Viçosa 2 0

6ª Atalaia 1 0

7ª Coruripe 1 0

8ª Pilar 2 0

9ª Murici 1 0

10ª Palmeira dos Índios 1 0

11ª Pão de Açúcar 1 0

12ª Passo de Camaragibe 2 0

13ª Penedo 1 0

14ª Porto Calvo 2 0

15ª Rio Largo 1 0

16ª São José da Lage 1 0

17ª São Luís do Quitunde 1 0

18ª São Miguel dos Campos 1 0

19ª Santana do Ipanema 1 0

20ª Traipu 1 0

21ª União dos Palmares 1 0
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22ª Arapiraca 2 0

26ª Marechal Deodoro 1 0

27ª Mata Grande 1 0

28ª Quebrangulo 2 0

29ª Batalha 2 0

31ª Major Izidoro 1 0

33ª Maceió 2 2

34ª Teotônio Vilela 1 0

37ª Porto Real do Colégio 2 0

39ª Água Branca 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0

44ª Girau do Ponciano 1 0

45ª Igaci 1 0

46ª Cacimbinhas 2 0

47ª Campo Alegre 1 0

48ª Boca da Mata 2 0

49ª São Sebastião 1 0

50ª Maravilha 1 0

51ª São José da Tapera 1 0

53ª Joaquim Gomes 2 0

54ª Maceió 2 2

55ª Arapiraca 2 0

TOTAL 59 10

Critérios:

01 (um) técnico para cada Zona Eleitoral;

01 (um) técnico adicional para as Zonas Eleitorais com mais de 200 (duzentas) seções
ou com 3 (três) ou mais municípios termos.

 

19. Tabela de Abrangência dos NATs
 

NAT Área Zonas

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

Maceió II II
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal Deodoro

São Miguel dos Campos III

4ª - Anadia
7ª - Coruripe
18ª - São Miguel dos Campos
47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata
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Arapiraca IV

20ª - Traipu
22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio Vilela
44ª - Girau do Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

Delmiro Gouveia VI
27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
40ª - Delmiro Gouveia

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar
19ª - Santana do Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da Tapera

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da Laje
21ª - União dos Palmares
53ª - Joaquim Gomes

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do Colégio

Porto Calvo X
12ª - Passo de Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luis do Quitunde

 

ANEXO II - 24 (VINTE E QUATRO) ELETRICISTAS DE 21/09/2020 A 02/10/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA
UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 14 dias (21/09/2020 a 04/10/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
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Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  
2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
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E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
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 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS)  
VALOR HORA  

 

ANEXO III - 35 (TRINTA E CINCO) ELETRICISTAS DE 03/10/2020 A 04/10/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (03/10/2020 e 04/10/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
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4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
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Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       
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MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  
VALOR HORA  

ANEXO IV - 10 (DEZ) ELETRICISTAS DE 24/10/2020 A 25/10/2020 (SE HOUVER 2º TURNO)
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (24/10/2020 e 25/10/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  
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A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
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 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  
VALOR HORA  
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/03/2020, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0668182 e o código CRC 74B434E9.

0010905-96.2019.6.02.8000 0668182v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Esta setorial já procedeu a atualização do Termo de

Referência 0668182, porém enfatiza a Secretaria de
Administração que não possui expertise na formulação das
planilhas de custos de mão de obra, em consonância com a
legislação vigente, IN 04 e 05 do MPOG, sendo imprescindível
a designação de servidor devidamente capacitado, para
instruir os autos com os valores referenciais para a
contratação.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto os autos para análise e deliberação da SAD.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/03/2020, às 16:38, 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
0668472 e o código CRC 89651F37.

0010905-96.2019.6.02.8000 0668472v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
 
 

À SEGEC (com cópia p/ SMR).

 

Senhora Chefe,
 
Tendo em vista as informações da SMR, no despacho de

evento nº 0668472, solicito a colaboração dessa unidade
especializada para auxiliar na formulação das planilhas de custos de
mão de obra relacionadas ao Termo de Referência de evento nº
0668182, conforme as normas de regência.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 17/03/2020, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669235 e o código CRC A33671A7.

0010905-96.2019.6.02.8000 0669235v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
À
SAD, em paralelo à SMR
 
Com a planilha solicitada.
Informo que a estimativa foi realizada considerando

os valores atualmente praticados para a categoria (Contrato
nº 09/2019), com as devidas adquações.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 13/04/2020, às 11:51, 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
0676532 e o código CRC C8963266.

0010905-96.2019.6.02.8000 0676532v1
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QUADRO RESUMO ELET_ELEIÇAO2020

Página 1

Seção de Gestão de Contratos – SEGEC

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ELETRICISTA ELEIÇÃO 2020

VALORES DE  REFERÊNCIA: Contrato nº 09/2019 

Quadro Resumo

Cargo Dias Valor apurado

ELETRICISTA

24 12 R$ 51.886,56

59 2 R$ 21.259,08

10 2 R$ 3.603,23

Valor Total Estimado R$ 76.748,87

Observações:

Lei 13.932/2019 – a partir de 01º de janeiro de 2020

Quantidade 
de postos
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Seção de Gestão de Contratos – SEGEC

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº
Dia ____/____/2018 às _____:____horas

Discriminação dos serviços (dados referentes à contrataçã
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B Município/UF Maceió Maceió

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissí 2018 2020

D Nº de dias da execução contratual 12 12

E Período de execução

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço
Unidade de Medida

ELETRICISTA ALTA E BAIXA TENSÃO
Posto de Serviço 24

Mão de Obra

Mão de Obra vinculada à execução contratual

1 Tipo de serviço

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) 2018 ELEIÇÃO 2020

4 Período da execução contratual 12

5 Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/jan/2018 01/01/2020

 MÓDULO 1 :   COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

Composição da Remuneração 2018 ELEIÇÃO 2020

A Salário Base R$ 1.487,50 R$ 1.629,00

B Adicional  de periculosidade R$ 446,25 R$ 488,70

C Adicional  de insalubridade R$ 0,00 R$ 0,00

D Adicional noturno R$ 0,00 R$ 0,00

E Hora noturna adicional R$ 0,00 R$ 0,00

F Adicional de Hora Extra R$ 0,00 R$ 0,00

G Outros (especificar) R$ 0,00 R$ 0,00

Total da Remuneração R$ 1.933,75 R$ 2.117,70

MÓDULO 2:   BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários 2018 ELEIÇÃO 2020

A Transporte R$ 100,55 R$ 92,06

B Auxílio alimentação R$ 281,60 R$ 334,40

C Auxílio Creche R$ 0,00 R$ 0,00

D Benefício Social Familiar R$ 0,00 R$ 0,00

E Contribuição Assistência Profissional R$ 0,00 R$ 0,00

F Outros (especificar) Obreiro R$ 8,00 R$ 8,00

Total de Benefícios mensais e diários R$ 390,15 R$ 434,46

MÓDULO 3:   INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos 2018 ELEIÇÃO 2020

A Uniformes R$ 20,67 R$ 53,16

B Materiais R$ 0,00 R$ 0,00

C Equipamentos R$ 72,59 R$ 74,80

D EPI'S R$ 29,57 R$ 123,45

Total de Insumos diversos R$ 122,83 R$ 251,41

MÓDULO 4:   ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % ELEIÇÃO 2020

A INSS 20,00% R$ 423,54

E Salário Educação 2,50% R$ 52,94

H SEBRAE 0,60% R$ 12,71

B SESI ou SESC 1,50% R$ 31,77

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 21,18

D INCRA 0,20% R$ 4,24

F FGTS 8,00% R$ 169,42

G Risco acidente do trabalho - RAT ajustado 2,25% R$ 47,65

TOTAL 36,05% R$ 763,45

Submódulo 4.2 – 13º Salário

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % ELEIÇÃO 2020

A 13 º Salário R$ 176,48

B R$ 63,62

TOTAL R$ 240,10

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: % ELEIÇÃO 2020

A Afastamento maternidade R$ 1,57

B1 Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade R$ 0,57

B2 R$ 5,51

TOTAL 0,00% R$ 7,65

Submódulo 4.4 -  Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % ELEIÇÃO 2020

A Aviso prévio indenizado R$ 97,06

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado R$ 7,76

C R$ 44,52

C1. FGTS nas rescisões sem justa causa (40%) R$ 44,52

R$ 0,00 LEI 13.932/2019

D Aviso prévio trabalhado  R$ 2,06

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado R$ 0,74

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 4,05

F.1 – FGTS (40%) R$ 4,05

F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00 LEI 13.932/2019

TOTAL 0,00% R$ 156,19

Submódulo  4.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional % ELEIÇÃO 2020

A Férias e terço constitucional de férias R$ 235,30

B Ausência por doença R$ 29,41

C Licença Paternidade R$ 0,44

D Ausências legais R$ 5,88

E Ausência por Acidente de trabalho R$ 7,06

Subtotal R$ 278,09

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição R$ 100,25

TOTAL R$ 378,34

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas % ELEIÇÃO 2020

4.1 13 º salário + Adicional de férias R$ 240,10

4.2 Encargos previdenciários e FGTS R$ 763,45

4.3 Afastamento maternidade R$ 7,65

4.4 Custo de rescisão R$ 156,19

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 378,34

4.6 Outros (especificar) R$ 0,00

TOTAL R$ 1.545,73

SOMA DOS MÓDULOS 1, 2, 3 E 4 R$ 4.349,30

 MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % ELEIÇÃO 2020

A Custos Indiretos 3,20% R$ 139,18

B Lucro 10,00% R$ 448,85

C Tributos

Base de cálculo dos tributos 91,35% R$ 5.404,85

B1. Tributos Federais - PIS - COFINS 3,65% R$ 197,28

B.2  Tributos Estaduais (especificar)

B.3   Tributos Municipais - ISS 5,00%                             270,24 

B.4   Outros tributos (especificar)

Total R$ 1.055,55

 Quadro-resumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) ELEIÇÃO 2020

A Módulo 1 – Composição da Remuneração                          2.117,70 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários                             434,46 

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipe outros)                             251,41 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas                          1.545,73 -0,01

Subtotal (A + B +C+ D)                          4.349,30 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.055,55

Valor total por empregado com base no Contrato nº 09/2019 R$ 5.404,84 30 dias por eletricista – contrato atual

R$ 2.161,94 12 DIAS PARA UM ELETRICISTA

R$ 51.886,56 Previsão para 12 dias – 24 eletricistas

R$ 21.259,08 Previsão para 2 dias – 59 eletricistas

R$ 3.603,23

R$ 76.748,87 TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Data: 21 de setembro a 02 de outubro/2020. 24 (vinte e quatro) eletricistas.

21 de setembro 2020 a 
02/10/2020

Quantidade total a 
contratar

Eletricista de Alta e Baixa 
Tensão

21 de setembro 2020 a 
02/10/2020

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e 
Adicional de Férias

Incidência do submódulo 4.1 sobre a remuneração e 13º 
salários recebidos pelo substituto durante os 120 dias 
de licença maternidade

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-
prévio indenizado

C2. Contribuição Social nas rescisões sem justa causa 
(10%)

Previsão para 2 dias (segundo turno) – 10 
eletricistas
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UNIFORMES

Página 3

Categoria UNIFORMES
Unitário Total

Camisa com refletivo 2 R$ 60,00 R$ 120,00
R$ 248,00 R$ 20,67 R$ 53,16Calça com refletivo 1 R$ 60,00 R$ 60,00

Bota/sapato 1 R$ 68,00 R$ 68,00
Valor/Mês

VALORES DECORRENTES DA PROPROSTA – EVENTO SEI! 0487512 - Contrato nº 
09/2019

IPCA IBGE DEZ 
2018 – DEZ 2019 

3,573165%
 Eletricista de 
Baixa e Alta 

Tensão / 
Encanador
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EPI

Página 4

VALORES DECORRENTES DA PROPOSTA – EVENTO SEI! 0487512

Contrato nº 09/2019

Valor Unitário Quant.

luvas de segurança – até 1000 volts 250,00 1 R$ 20,83 R$ 107,89

2,80 1 R$ 3,86 R$ 4,00

cinto de segurança 50,00 1 R$ 4,17 R$ 8,63

capacete de proteção tipo aba frontal 8,50 1 R$ 0,71 R$ 2,93

TOTAL R$ 29,57 R$ 123,45

Valor/Mês

EPI – ELETRICISTA DE ALTA E BAIXA 
TENSÃO

VALOR 
(mensal) 12 

meses

IPCA IBGE 
DEZ 2018 a 
DEZ 2019

óculos para proteção dos olhos contra 
impactos de partículas volantes 
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Custo do Material - Mensal

Página 5

VALORES DECORRENTES DA PROPROSTA – EVENTO SEI! 0487512

 Equipamentos para Manutenção em Geral (Eletricista de Alta e Baixas Tensão)

Equipamento  Estimativa

Alicate amperímetro 60 meses 193,00 1,00 3,22 R$ 3,32

Alicate de pressão 60 meses 38,00 3,00 1,90 R$ 1,96

Alicate universal de eletricista 8” 60 meses 38,00 2,00 1,27 R$ 1,31

Chave de Cano (grifo) 12” 60 meses 45,00 2,00 1,50 R$ 1,55

60 meses 604,50 3,00 30,23 R$ 31,15

Alicate de corte 60 meses 23,00 2,00 0,77 R$ 0,79

Alicate de bico 60 meses 22,00 2,00 0,73 R$ 0,75

Martelo 29 mm 60 meses 28,00 5,00 2,33 R$ 2,40

Conjunto com chaves de fenda 60 meses 45,00 5,00 3,75 R$ 3,86

Conjunto com chaves estrela (Phillips) 60 meses 23,00 5,00 1,92 R$ 1,98

Chave teste neon 60 meses 10,50 20,00 3,50 R$ 3,61

Nivel de mão 60 meses 14,50 5,00 1,21 R$ 1,25

Caixa metálica para ferramentas 60 meses 68,00 1,00 1,13 R$ 1,16

60 meses 335,00 3,00 16,75 R$ 17,26

Arco de serra metálico 60 meses 28,50 5,00 2,38 R$ 2,45

TOTAL: 1.516,00 64,00 72,59 R$ 74,80

Valor/Mês

Custo do material – Mensal - Contrato nº 09/2019

Valor  
Unitário

Quant. 
(unidade)

Valor  
MENSAL (60 

meses)

IPCA IBGE 
DEZ 2018 a 
DEZ 2019  
3,573165%

Furadeira de impacto industrial com jogo de 
brocas de diversos diâmetros (para aplicações 
diversas em paredes, pisos, ferro e madeira) 

Maçarico para solda, portátil, reutilizável, 
inclusive, de cilindro de gás MAPP (Metil 
Acetileno Propadieno estabilizado), descartável.
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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 abril de 2020.
 
À ACAGE para continuidade da competente análise,

tendo em vista os ajustes realizados no Termo de Referência
(0668182) e a atualização da planilha de custo e formação de preços
(0683604).

Após, solicito que os autos sejam submetidos à Comissão
Permanente de Pleitos Eleitorais.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2020, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0683984 e o código CRC 0BF9F7AA.

0010905-96.2019.6.02.8000 0683984v1

Despacho GSAD 0683984         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 55



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Para continuidade de nossa análise, solicitamos

que sejam encaminhadas em meio eletrônico as planilhas
constantes do documento Sei nº 0683604.

Em complemento ao e-mail institucional, informo o
e-mail particular desta servidora: lisianacintra@gmail.com.

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 16/04/2020, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686380 e o código CRC 75706593.

0010905-96.2019.6.02.8000 0686380v1

Despacho ACAGE 0686380         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 56



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
 
À SEGEC para encaminhar os arquivos editáveis

das planilhas do evento nº 0683604 para o e-mail da ACAGE:
acage@tre-al.jus.br, com cópia
para: lisianacintra@gmail.com. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2020, às 17:02, 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
0686618 e o código CRC 688AB746.

0010905-96.2019.6.02.8000 0686618v1
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���������� �����	��
�������������������	������������������������������ !"!#$%��&'()#��
�$������) �����*��)%+�����'�'"),�����&-

�����	��
�������������������	������������������������������ !"!#$%��&'()#��
�$������) �����*��)%+�����'�'"),�����&(�� ���

./0 123423524567894:;:6<=234235245>?@AB82=CD:BE

FGHG0 8D8A5@I95J8=CKL;CM9N6=2;2838D23I98@AB82=CD:BN6;5A5D@I95J8=CKL;CM9N6;B9@I95J8=CKL;CM9

.GOG0 PQRS>RPSPS6??TSU6VW

XYYZ[O\0];5A5D̂6_=832=̀86a=5I92D2;I8;

bccdefghicjiklmnfegikdcoghipqkdfqrkicqcslftfuskuicqcfvwgixyxyzi
{keglitgd|fljkligilctc}fjcdsgz

~gl�fkqjcdsch

�fd�fdcf�ci�qfecflki~kl�gug
~rc|ci�ki����~

���������

��������
����������������� ¡¢�£¤£¤¥¦��

§�̈�©ª��
«¬

§�®�̄°�̄±�©��²°��
�®®�������©³�©°¥̈�́�¦���

E-mail encaminha planilha (0690288)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 58



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise. Planilhas. Eletricista, Eleições 2020.
 

Parecer nº 787 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe, 

 
Trata-se de estudos que visa a contratação

de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua,
de serviços de eletricista, para atender às necessidades
cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020,
conforme Termo de Referência presente no documento Sei
nº 0668182.

 
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração, Despacho GSAD -  0669235, para análise das
planilhas de composição de preço elaboradas pela gestão
contratual (0683604) e posteriormente encaminhadas por
correio eletrônico.

 
Verificando tais planilhas em confronto com o

Termo de Referência, observamos:
 
1. Insumos diversos: O Termo de Referência elenca

a necessidade de insumos que divergem dos materiais
constantes da planilha de composição de preços, isto porque a
planilha elaborada pela gestão tem como referência a
estimativa de valor dos materiais utilizados pelos eletricistas
contratados por este Regional (Contrato nº 09/2019), que, de
acordo com o Termo de Referência, muitos destes insumos
não são necessários a esta contratação, esta discrepância é
observada nos demais insumos cotados, conforme tabela
abaixo. Registra-se, ainda, que não foi cotado o custo
estimado para hospedagem, que, segundo a fiscalização, deve
ocorrer para 1/5 (um quinto) do contingente.

Termo de Referência
(...)
4.2 É importante salientar que os materiais
elétricos, a serem eventualmente substituídos
nos locais de votação, serão fornecidos pelo
TRE/AL, ao passo que as ferramentas e demais
itens necessários ao desempenho das
atividades dos eletricistas estarão sob a
responsabilidade da empresa a ser contratada,
a qual deverá fornecer aos profissionais:4 (i) as
ferramentas de trabalho, tais como: alicate
universal, alicate de corte, estilete, chaves de
fenda, chave philips ou chave estrela, chave
neon (teste), amperímetro etc, bem como (ii)
todos os equipamentos de proteção individual
(EPIs) indispensáveis à segurança dos
eletricistas, a exemplo de óculos de segurança,
capacetes de proteção, luvas
isolantes etc, tudo em conformidade com a
legislação e a norma regulamentadora
vigentes.
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TERMO DE REFERÊNCIA PLANILHAS
Camisetas e crachás (duas

camisetas e um crachá)
Uniforme (camisa com refletivo, calça com refletivo e

bota/sapato)

Materiais (um kit pata cada
eletricista)

Materiais (alicate amperímetro, alicate de pressão,
alicate universal, chave de cano, furadeira de impacto
industrial com jogo de brocas de diversos diâmetros,

alicate de corte, alicate de bico, martelo 29mm,
conjunto com chaves de fenda, conjunto com chaves

estrela, chave teste, neon, nivel de mão, caixa
metálica para ferramentas, maçarico para solda e arco

de serra metálico)
Equipamentos (um kit para cada

eletricista)
EPI (luvas de segurança, óculos, cinto de segurança e

capacete)
Hospedagem – previsão de 1/5

(um quinto) do contingente Não foi estimado o custo.

 
2. Valor total estimado (quadro resumo): O valor

total da contratação foi estimado tendo por base a quantidade
de dias de cada período, multiplicado pela divisão obtida a
partir do valor mensal do posto por 30 (trinta ) dias.

Explico: o valor mensal estimado foi R$ 5.404,84
(cinco mil quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro
centavos), dividido por 30 (trinta) dias, obteve-se o valor
diário de R$ 180,16 (cento e oitenta reais e dezesseis
centavos). Esse valor foi multiplicado pela quantidade de dias
de cada período, para estimativa de seu custo. Ocorre, que,
não foi levada em consideração a folga decorrente do
descanso semanal remunerado, bem como a jornada semanal
da categoria, 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

Como exemplo, citamos o grupo de 24 (vinte e
quatro) eletricistas que participarão de duas etapas,
compreendendo o período de 21/09 a 04/10/2020 (14 dias).
Para este pessoal, foi estimado o custo a partir de uma
simples multiplicação entre a diária de R$ 180,16 e o
quantitativo de dias, 14 (quatorze), sem observar que neste
período o funcionário teria direito a 02 (dois) dias de
descanso semanal remunerado e, ainda, que a jornada
esperada para os dias 03 e 04 (véspera e dia da eleição), 23
(vinte e três) horas, é bastante superior às 08 (oito) horas
diárias, normalmente trabalhadas pela categoria.

De igual forma, para o grupo que trabalhará apenas
nos dias 03 e 04 (véspera e dia da eleição), no total de 23
(vinte e três) horas, não pode ser aplicado o valor diário de
quem trabalha em jornada mensal, com carga semanal de 44
(quarenta e quatro) horas, contemplando um dia de descanso
semanal remunerado.

 
3 . Horas extras - A estimativa de custo da

contratação elaborada pela gestão não considerou as horas
suplementares à jornada semanal da categoria, 44 (quarenta e
quatro) horas semanais. Quanto a este custo, vale ressaltar a
possibilidade de compensação de horas dentro da jornada
semanal trazida pelas recentes alterações na legislação
trabalhista e regulamentada por algumas Convenções
Coletivas de Trabalho.

Assim, semelhante ao adotado pela gestão de Apoio
de TI -  Eleições 2020 (Processo Sei nº 0008814-
33.2019.6.02.8000), sugerimos que a Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral seja ouvida acerca da possibilidade de
deslocamento do descanso semanal remunerado,
considerando a legislação vigente e a Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria, bem como, da possibilidade de
compensação de horas dentro da jornada de trabalho, no
intuito de se evitar a realização de horas extras, que possuem
valor majorado em relação à hora normal de trabalho.

 
Por fim, recomendamos que as planilhas de

composição de preço sejam refeitas, considerando as
particularidades da contratação dispostas em Termo de
Referência, tais como os tipos e quantitativos de insumos e,
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ainda, considerando os quantitativos de horas e dias
trabalhados (dias úteis, sábados, feriados e domingos) dos
períodos a serem contratados.

Por oportuno, recomendamos, ainda, que seja
ouvida a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral acerca da
possibilidade de compensação de horas e  do deslocamento do
descanso semanal remunerado, de acordo com as
necessidades da Administração.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 28/04/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 28/04/2020, às 14:38, 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
0692404 e o código CRC 70B3789F.

0010905-96.2019.6.02.8000 0692404v14
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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 2020.
 
 
Ao Gestor da Contratação (SMR),
 
Diante dos apontamentos constantes do Parecer

787, 0692404, encaminho os presentes autos para que, com o
apoio da SEGEC (vide doc. 0676532),  sejam promovidos os
ajustes indicados na planilha de formação de preços e
composição de custos, inclusive no que respeita ao modelo de
deslocamento do descanso semanal remunerado, conforme
proposto no Processo Sei nº 0008814-33.2019.6.02.8000,
respeitados os termos e condições previstos em convenção
coletiva da categoria.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693587 e o código CRC 3110F7C9.

0010905-96.2019.6.02.8000 0693587v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.
À SEGEC.
 
Senhora Chefa,
 
Solicito encarecidamente o apoio de Vossa

Senhoria, quanto a adequação das planilhas de custos de mão
de obra, referente a contratação de ELETRICISTAS PARA OS
CARTÓRIOS ELEITORAIS – ELEIÇÕES 2020, nos termos do
Despacho GSAD 0693587.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/05/2020, às 17:04, 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
0706460 e o código CRC 706877F0.

0010905-96.2019.6.02.8000 0706460v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À
SAD, em paralelo à SMR para ciência e querendo ratificar o

presente Despacho.
 
Senhor Secretário,
 
Pelo presente, considerando os pertinentes apontamentos da

ACAGE (0692404), considerando o Despacho SMR 0706460,  com o objetivo de
contribuir, dar efetividade às determinações dessa Secretaria e tornar o
procedimento mais célere, apresento-lhe as seguintes ponderações:

1. Trata-se de contatação análoga à que ocorre em todas as
eleições, inclusive constata-se que o  Termo de Referência
SMR 0639803 (Eleições 2020) é idêntico ao Termo de Referência SMR
(0402639), objeto do PA SEi! 0007668-25.2017.6.02.8000;

2. Naquela ocasião, após vários retornos dos autos para ajustes
no Termo de Referência, a ACAGE, diligentemente, procedeu a seguinte
instrução:

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos,
a serem eventualmente substituídos nos locais de
votação, serão fornecidos pelo TRE/AL, ao passo que
as ferramentas e demais itens necessários ao
desempenho das atividades dos eletricistas estarão
sob a responsabilidade da empresa a ser contratada,
a qual deverá fornecer aos profissionais
(i) as ferramentas de trabalho, tais como: alicate
universal, alicate de corte, estilete, chaves de fenda,
chave philips, chave estrela, chave neon (teste),
amperímetro etc, bem como
(ii) todos os equipamentos de proteção individual
(EPIs) indispensáveis à segurança dos eletricistas, a
exemplo de óculos de segurança, capacetes de
proteção, luvas isolantes etc, tudo em conformidade
com a legislação e norma regulamentadora de
regência.

3. Além disso, diante da dificuldade de finalização das planilhas
pela equipe gestora, a ACAGE elaborou novas planilhas, dirimindo todas as
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pela equipe gestora, a ACAGE elaborou novas planilhas, dirimindo todas as
questões ora suscitadas, inclusive aplicando assertadamente a seguinte
solução:

Para elaboração de novas planilhas, foram
observados os ajustes decorrentes dos valores dos
insumos informados pela Seção de
Compras, 0392142. Quanto aos custos relacionados
às ferramentes, equipamentos de proteção individual
(EPI's) e demais itens necessários ao desempenho
das atividades comuns da categoria, ou seja, que não
ensejam necessidade de aquisição em virtudade da
presente contratação, foi aplicado o percentual de
20% (vinte por cento) do seu valor original,
correspondendo à estimativa do custo relacionado ao
desgaste das suas utilizações.

4. Dá referida análise foram elaboradas as seguintes planilhas,
que deram à origem à contratação pretendida:

i. Planilha POSTOS NAT - 0405363;
ii. Planilha HORA EXTRA - 0405364;
iii. Planilha PROPOSTA - 0405366.

5. O presente procedimento teve início em dezembro/2019, sendo
prudente, neste momento, em razão do cenário de pandemia mundial ora
vivenciado, que se objetive a busca de melhores resultados, aqui representada
pela máxima eficiência em se utilizar as mesmas planilhas (com adequações
relativas ao valor atualizado da remuneração da categoria).

6. Ademais, é imperioso ressaltar que idas e vindas do
procedimento, neste momento deveras delicado, e consideranto tratar-se de
objeto relativo ao pleito que se aproxima, não se afigura razoável.

7. Dessa forma, solitamos que pondere junto à ACAGE a
possibilidade de juntada das planilhas referidas no item 4 ou do envio dos
arquivos editáveis à equipe gestora da contratação para os devidos ajustes e
reenvio para análise.

 
Feitas as considerações acima, certos de estarmos contribuindo

para a simplificação de procedimento ordinário, diretamente ligado à Eleição,
sugerimos, posto tratar-se de contratação que sempre segue a mesma
dinâmica (quantitativa e qualitativa), com a mais devida venia, a elaboração de
procedimento padronizado para aplicação nesta e nas próximas eleições,
 contendo todos os modelos essenciais à realização do procedimento
licitatório.

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 22/05/2020, às 12:10, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708486 e o código CRC 848E3321.

0010905-96.2019.6.02.8000 0708486v1

Despacho SEGEC 0708486         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 66



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Esta setorial ratifica o despacho SEGEC 0708486,

enfatizando que a atual gestão desta contratação, para o
pleito de 2020, não participou das atividades e discussões
quanto ao processo de contratação das Eleições 2018.

Por fim, enviamos os autos para a continuidade do
feito.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 22/05/2020, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0708636 e o código CRC C34494A2.

0010905-96.2019.6.02.8000 0708636v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2020.
 
À ACAGE, solicitando a avaliação dessa unidade

especializada quanto à possibilidade de colaboração na
instrução deste processo de contratação com a juntada das
planilhas mencionadas pela SEGEC no despacho de evento
nº 0708486, item 4, ou com o envio dos arquivos editáveis à
equipe gestora da contratação para os devidos ajustes e
reenvio para análise.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2020, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0709914 e o código CRC 3C65DC3B.

0010905-96.2019.6.02.8000 0709914v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
 
Senhor Secretário de Adminsitração,
 
Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria,

Despacho GSAD - 0709914, encaminhamos arquivo eletrônico
referente à licitação que teve como objeto a contratação de
eletricistas, para as Eleições 2018.

Por oportuno, ressaltamos que as planilhas devem
ser ajustadas de acordo com as novas especificações,
presentes no Termo de Referência constante do documento
Sei nº 0668182, bem como devem ser observadas as
alterações nas legislações relacionadas.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 01/06/2020, às 13:27, 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
0713494 e o código CRC 53113ADF.

0010905-96.2019.6.02.8000 0713494v1
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01/06/2020 Gmail - Planilhas eletricistas - Eleições 2018

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5e96bcf593&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar7885867017089082608&simpl=msg-a%3Ar78858… 1/1

Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>

Planilhas eletricistas - Eleições 2018
Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com> 1 de junho de 2020 13:17
Para: lindineide41@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: Lisiana Cintra <lisiana.cintra@gmail.com>
Date: seg., 1 de jun. de 2020 às 13:13
Subject: Planilhas eletricistas - Eleições 2018
To: <segec@tre-al.jus.br>

PLANILHA ELETRICISTAS 2018 ajustada- André2105.ods
75K
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
Retornem os autos à SMR (Gestor designado), para

ciência do Despacho ACAGE 0713494 e necessárias
providências.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713649 e o código CRC C01C6CCE.

0010905-96.2019.6.02.8000 0713649v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2020.
À SEGEC.
 
Senhora Chefa.
 
Esta setorial, solicita mais uma vez os bons

préstimos de Vossa Senhoria, quanto a análise e adequação
destas planilhas enviadas pela a ACAGE, evento SEI 0713501,
de forma a consolidarmos esta peça técnica, essencial para a
finalização desta contratação, imprescindível para o pleito
eleitoral de 2020.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 01/06/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0713678 e o código CRC C359655E.

0010905-96.2019.6.02.8000 0713678v1

Despacho SMR 0713678         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 72



ANEXO ____

HORAS-EXTRAS SEM ADICIONAL NOTURNO

Remuneração
Valor Hora Extra Valor  Hora Extra

Subtotal Subtotal ISS (5%) Total
60% 100% Sábado Domingo Sábado Domingo

Técnico Eletricista R$ 2.117,70 R$ 15,40 R$ 19,25 8 13 R$ 123,21 R$ 250,27 R$ 373,49 R$ 137,44 R$ 510,93 R$ 16,35 R$ 52,73 R$ 580,01 R$ 4,13 R$ 19,05 R$ 31,75 R$ 634,93

Total estimado 8 13 R$ 123,21 R$ 250,27 R$ 373,49 R$ 137,44 R$ 510,93 R$ 16,35 R$ 52,73 R$ 580,01 R$ 4,13 R$ 19,05 R$ 31,75 R$ 634,93

Posto 
de 

Serviço
Categoria 

Profissional

Quantidade de 
horas

Total 
Hora 
Extra

Encargos 
Sociais 

Custos 
indiretos 
(3,20%)

Lucro 
(10,00%)

PIS 
(0,65%)

COFINS 
(3,00%)
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ANEXO _____

QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTAS – ELEIÇÕES 2020

Potos de Serviços – Técnico Eletricista – NAT Quantidade Valor por Posto (14 dias) Total
Total de postos NAT (14 dias) 24 R$ 3.102,52 R$ 74.460,47
Hora extra sem adicional noturno Quantidade Valor por funcionário Total
Total estimado por funcionário, para os dias 21/09 a 02/10 24 R$ 634,93 R$ 15.238,23

Total R$ 89.698,71

Potos de Serviços – Técnico Eletricista – Demais zonas Quantidade Valor Diária Total
* 59 homens – Dia da eleição 1º Turno – domingo (13 horas) 59 R$ 392,85 R$ 23.178,24
* 59 homens -  Véspera 1º Turno – sábado (12 horas) 59 R$ 362,63 R$ 21.395,30

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 1º TURNO (59 homens) R$ 134.272,24

* 10 homens – Dia da eleição 2º Turno – domingo (13 horas) 10 R$ 392,85 R$ 3.928,52
* 10 homens -  Véspera 2º Turno - sábado (12 horas) 10 R$ 362,63 R$ 3.626,32

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 2º TURNO (10 homens x 2 dias) R$ 7.554,84
VALOR TOTAL DESPESAS COM ELETRICISTA R$ 141.827,08

* Previsão de horário de trabalho:   Etapas 1º e 2º Turnos – Interior e Capital
- Sábado - 7h às 18h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (10 horas)
- Domingo - 7h às 19h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (11 horas)
Excepcionalmente, condicionado à autorização do chefe do cartório eleitoral, o horário a ser executado poderá ser 
acrescido em até 2 (duas) horas, mediante justificativa
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 14 dias

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                            (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                    (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de baixa e alta tensão
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 1.629,00 760,20
B Adicional de periculosidade 228,06
C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 988,26

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte                        56,59 
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)                      212,80 
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 269,39

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A                        30,52 
B                        35,72 
C                           8,77 
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 do contingente                      360,00 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 435,01

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 197,65
B SESI ou SESC – MP 932/2020 0,75% R$ 7,41
C SENAI ou SENAC - – MP 932/2020 0,50% R$ 4,94
D INCRA 0,20% R$ 1,98
E Salário-educação 2,50% R$ 24,71
F FGTS 8,00% R$ 79,06
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 29,65
H SEBRAE 0,60% R$ 5,93

TOTAL 35,55% R$ 351,33

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 82,36

B R$ 29,28
TOTAL R$ 111,63

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,73

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,26

B.1 R$ 2,54
TOTAL R$ 3,53

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 45,30
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 3,62
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 20,78

C.1 – FGTS (40%) R$ 20,78
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei 13.932/2019 R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,96

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,34

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 1,89
F.1 – FGTS (40%) R$ 1,89
F.2 – Contribuição Social (0%)  - Lei 13.932/2019 R$ 0,00

TOTAL R$ 72,89

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 109,81
B Ausência por doença R$ 13,73
C Licença-paternidade R$ 0,21
D Ausências legais R$ 2,75
E Ausência por acidente de trabalho R$ 3,29
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 129,78

G R$ 46,14
TOTAL R$ 175,91

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 351,33
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 111,63
4.3 Afastamento maternidade R$ 3,53
4.4 Custo para rescisão R$ 72,89
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 175,91

TOTAL R$ 715,29

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 168,56
B Lucro 10,00% R$ 257,65
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 20,17
COFINS – 3,00% R$ 93,08
INSS R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 155,13

TOTAL R$ 694,57
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 988,26
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 269,39
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 435,01
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 715,29

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 694,57

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS) R$ 3.102,52

VALOR HORA R$ 30,22

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de 
Serviço

Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) – atualização com base no IPCA acumulado

Materiais ( 1 kit para cada eletricista)– atualização com base no IPCA acumulado

Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista)– atualização com base no IPCA acumulado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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02/06/2020 DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web

www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=&valor=28%2C53&diainiSelect=1&mesiniSelect=6&anoiniSelect=2018&diafimSelect=1&mesfimSelect=… 1/1

 
 Cálculo de Atualização Monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo  

Valor Nominal R$ 28,53

Indexador e metodologia de cálculo IPCA-15 (IBGE) - Calculado pro-rata die.

Período da correção 1/6/2018 a 1/6/2020

Dados calculados

Fator de correção do período 731 dias 1,069871

Percentual correspondente 731 dias 6,987117 %

Valor corrigido para 1/6/2020 (=) R$ 30,52

Sub Total (=) R$ 30,52

Valor total (=) R$ 30,52

Memória analítica do cálculo

Valor inicial 28,53
Data inicial 1/6/2018
Data final 1/6/2020
Periodicidade Mensal
Metodologia de cálculo Calculado pro-rata die.

Termo inicial Termo final Variação do período Valor
1/6/2018 1/7/2018 1,1100 (%) 28,85
1/7/2018 1/8/2018 0,6400 (%) 29,03
1/8/2018 1/9/2018 0,1300 (%) 29,07
1/9/2018 1/10/2018 0,0900 (%) 29,10
1/10/2018 1/11/2018 0,5800 (%) 29,26
1/11/2018 1/12/2018 0,1900 (%) 29,32
1/12/2018 1/1/2019 -0,1600 (%) 29,27
1/1/2019 1/2/2019 0,3000 (%) 29,36
1/2/2019 1/3/2019 0,3400 (%) 29,46
1/3/2019 1/4/2019 0,5400 (%) 29,62
1/4/2019 1/5/2019 0,7200 (%) 29,83
1/5/2019 1/6/2019 0,3500 (%) 29,94
1/6/2019 1/7/2019 0,0600 (%) 29,96
1/7/2019 1/8/2019 0,0900 (%) 29,98
1/8/2019 1/9/2019 0,0800 (%) 30,01
1/9/2019 1/10/2019 0,0900 (%) 30,03
1/10/2019 1/11/2019 0,0900 (%) 30,06
1/11/2019 1/12/2019 0,1400 (%) 30,10
1/12/2019 1/1/2020 1,0500 (%) 30,42
1/1/2020 1/2/2020 0,7100 (%) 30,63
1/2/2020 1/3/2020 0,2200 (%) 30,70
1/3/2020 1/4/2020 0,0200 (%) 30,71
1/4/2020 1/5/2020 -0,0100 (%) 30,70
1/5/2020 1/6/2020 -0,5900 (%) 30,52

Acréscimos de juro, multa e honorários

Sub Total (=) R$ 30,52

Valor total (=) R$ 30,52

Retornar   Imprimir
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02/06/2020 DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web
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 Cálculo de Atualização Monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo  

Valor Nominal R$ 33,39

Indexador e metodologia de cálculo IPCA-15 (IBGE) - Calculado pro-rata die.

Período da correção 1/6/2018 a 1/6/2020

Dados calculados

Fator de correção do período 731 dias 1,069871

Percentual correspondente 731 dias 6,987117 %

Valor corrigido para 1/6/2020 (=) R$ 35,72

Sub Total (=) R$ 35,72

Valor total (=) R$ 35,72

Memória analítica do cálculo

Valor inicial 33,39
Data inicial 1/6/2018
Data final 1/6/2020
Periodicidade Mensal
Metodologia de cálculo Calculado pro-rata die.

Termo inicial Termo final Variação do período Valor
1/6/2018 1/7/2018 1,1100 (%) 33,76
1/7/2018 1/8/2018 0,6400 (%) 33,98
1/8/2018 1/9/2018 0,1300 (%) 34,02
1/9/2018 1/10/2018 0,0900 (%) 34,05
1/10/2018 1/11/2018 0,5800 (%) 34,25
1/11/2018 1/12/2018 0,1900 (%) 34,31
1/12/2018 1/1/2019 -0,1600 (%) 34,26
1/1/2019 1/2/2019 0,3000 (%) 34,36
1/2/2019 1/3/2019 0,3400 (%) 34,48
1/3/2019 1/4/2019 0,5400 (%) 34,66
1/4/2019 1/5/2019 0,7200 (%) 34,91
1/5/2019 1/6/2019 0,3500 (%) 35,04
1/6/2019 1/7/2019 0,0600 (%) 35,06
1/7/2019 1/8/2019 0,0900 (%) 35,09
1/8/2019 1/9/2019 0,0800 (%) 35,12
1/9/2019 1/10/2019 0,0900 (%) 35,15
1/10/2019 1/11/2019 0,0900 (%) 35,18
1/11/2019 1/12/2019 0,1400 (%) 35,23
1/12/2019 1/1/2020 1,0500 (%) 35,60
1/1/2020 1/2/2020 0,7100 (%) 35,85
1/2/2020 1/3/2020 0,2200 (%) 35,93
1/3/2020 1/4/2020 0,0200 (%) 35,94
1/4/2020 1/5/2020 -0,0100 (%) 35,94
1/5/2020 1/6/2020 -0,5900 (%) 35,72

Acréscimos de juro, multa e honorários

Sub Total (=) R$ 35,72

Valor total (=) R$ 35,72

Retornar   Imprimir
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 Cálculo de Atualização Monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo  

Valor Nominal R$ 8,20

Indexador e metodologia de cálculo IPCA-15 (IBGE) - Calculado pro-rata die.

Período da correção 1/6/2018 a 1/6/2020

Dados calculados

Fator de correção do período 731 dias 1,069871

Percentual correspondente 731 dias 6,987117 %

Valor corrigido para 1/6/2020 (=) R$ 8,77

Sub Total (=) R$ 8,77

Valor total (=) R$ 8,77

Memória analítica do cálculo

Valor inicial 8,20
Data inicial 1/6/2018
Data final 1/6/2020
Periodicidade Mensal
Metodologia de cálculo Calculado pro-rata die.

Termo inicial Termo final Variação do período Valor
1/6/2018 1/7/2018 1,1100 (%) 8,29
1/7/2018 1/8/2018 0,6400 (%) 8,34
1/8/2018 1/9/2018 0,1300 (%) 8,35
1/9/2018 1/10/2018 0,0900 (%) 8,36
1/10/2018 1/11/2018 0,5800 (%) 8,41
1/11/2018 1/12/2018 0,1900 (%) 8,43
1/12/2018 1/1/2019 -0,1600 (%) 8,41
1/1/2019 1/2/2019 0,3000 (%) 8,44
1/2/2019 1/3/2019 0,3400 (%) 8,47
1/3/2019 1/4/2019 0,5400 (%) 8,51
1/4/2019 1/5/2019 0,7200 (%) 8,57
1/5/2019 1/6/2019 0,3500 (%) 8,60
1/6/2019 1/7/2019 0,0600 (%) 8,61
1/7/2019 1/8/2019 0,0900 (%) 8,62
1/8/2019 1/9/2019 0,0800 (%) 8,62
1/9/2019 1/10/2019 0,0900 (%) 8,63
1/10/2019 1/11/2019 0,0900 (%) 8,64
1/11/2019 1/12/2019 0,1400 (%) 8,65
1/12/2019 1/1/2020 1,0500 (%) 8,74
1/1/2020 1/2/2020 0,7100 (%) 8,80
1/2/2020 1/3/2020 0,2200 (%) 8,82
1/3/2020 1/4/2020 0,0200 (%) 8,83
1/4/2020 1/5/2020 -0,0100 (%) 8,83
1/5/2020 1/6/2020 -0,5900 (%) 8,77

Acréscimos de juro, multa e honorários

Sub Total (=) R$ 8,77

Valor total (=) R$ 8,77

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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
À
SAD, em paralelo à SMR para ciência
 
Prezados,
 
Tomando por base a contratação de 2018, em

atendimento a orientação da ACAGE (0713494) encaminho,
em arquivo anexo (0714880) planilha_eletricistas_eleição
2020, com realização dos seguintes ajustes:

 
1. Atualização do valor do salário para R$

1.629,00 (CCT 2020);
2. Atualização do valor dos insumos (com bse no

IPCA acumulado dos últimos dois anos) - vide memórias de
cálculos 0714885, 0714888 e 0714890;

3. Exclusão da rubrica “Contribuição Social” de
10% sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa (Lei
nº 13.932/2019);

4. Alteração das alíquotas de contribuição aos
serviços sociais autônomos (MP nº 932/2020);

5. Ajuste da quantidade de dias referentes ao
pagamento de salário, transporte e alimentação (para14 dias);

6. Alteração do valor do vale alimentação de R$
16,00 (2018) para R$ 19,00 (2020).

 
Para contribuir com a celeridade do procedimento,

promovemos o envio do arquivo excel da planilha para o e-
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mail lisiana.cintra@gmail.com.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 02/06/2020, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0714893 e o código CRC ACBF8C37.

0010905-96.2019.6.02.8000 0714893v1
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Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com>

PA SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 . ELETRICISTAS. ELEIÇÃO 2020
1 mensagem

Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com> 2 de junho de 2020 18:43
Para: lisianacintra@gmail.com, acage@tre-al.jus.br

À
ACAGE

Segue, anexa, planilha "eletricistas eleição 2020" para análise.

Atenciosamente,

Lindineide Cardoso
Chefe da SEGEC

PLANILHA ELETRICISTAS 2020- SEGEC_2020.ods
75K
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
Submeto o feito à análise da ACAGE, tendo em vista

o registro de remessa do arquivo editável (0714939).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2020, às 20:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715000 e o código CRC AC493F80.

0010905-96.2019.6.02.8000 0715000v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise. Planilhas. Eletricistas. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1039 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe, 

 
Trata-se de estudos que visa a contratação

de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua,
de serviços de eletricista, para atender às necessidades
cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020,
conforme Termo de Referência presente no documento Sei
nº 0668182.

 
Em razão dos apontamentos elencados em nossa

última análise, Parecer nº 787 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(0692404), os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0715000, para verificação
das novas planilhas de composição de preço elaboradas pela
gestão contratual (0714880) e posteriormente encaminhadas
por correio eletrônico, que, após análise, observamos:

 
1. Planilhas NAT
 
1.1. Quantitativo previsto para vale transporte e

auxílio alimentação  - Para os dois benefícios foi previsto o
quantitativo de 14 (quatorze), semelhante ao total de dias do
período a ser trabalhado (21/09 a 04/10/2020). No entanto,
registramos que eles são concedidos considerando os dias
efetivamente trabalhados.

 
1.2. Estimativa de custos dos insumos diversos -  o

custo da maioria dos insumos partiu da sua atualização com
base no IGPM do período, considerando contratação
semelhante, ocorrida por ocasião das Eleições 2018.  Para sua
validação, recomendamos que tais valores sejam homologados
pelo setor competente - SEIC.

A exemplo de outras análises, Parecer nº 964 /
2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0710028), entendemos que
a forma de estimativa de custo a partir de reajuste de
insumos só deve ser utilizada diante da impossibilidade de
levantamento de valores nas formas previstas pela Instrução
Normativa MPOG nº 05/2017, abaixo,
devidamente acompanhada de justificativa, por autoridade
competente.

Instrução Normativa MPOG nº 03/2017 (Altera
a Instrução Normativa nº
5, de 27 de junho de 2014, que dispõe sobre os
procedimentos administrativos básicos para a
realização de pesquisa de preços para
aquisição de bens e contratação de serviços
em geral.)
"Art. 2º  A pesquisa de preços será realizada
mediante a utilização dos seguintes
parâmetros:
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I - Painel de Preços, disponível no endereço
eletrônico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br;
II - contratações similares de outros entes
públicos, em execução ou concluídos nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores à data
da pesquisa de preços; 
III - pesquisa publicada em mídia
especializada, sítios eletrônicos especializados
ou de domínio amplo, desde que contenha a
data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa com os fornecedores, desde que
as datas das pesquisas não se diferenciem em
mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
§1º  Os parâmetros previstos nos incisos deste
artigo poderão ser utilizados de forma
combinada ou não, devendo ser priorizados os
previstos nos incisos I e II e demonstrada no
processo administrativo a metodologia
utilizada para obtenção do preço de referência.
§2º  Serão utilizadas, como metodologia para
obtenção do preço de referência para a
contratação, a média, a mediana ou o menor
dos valores obtidos na pesquisa de preços,
desde que o cálculo incida sobre um
conjunto de três ou mais preços,
oriundos de um ou mais dos parâmetros
adotados neste artigo, desconsiderados os
valores inexequíveis e os excessivamente
elevados.
§3º  Poderão ser utilizados outros
critérios ou metodologias, desde que
devidamente justificados pela autoridade
competente. (grifo nosso)
§4º  Os preços coletados devem ser
analisados de forma crítica, em especial,
quando houver grande variação entre os
valores apresentados.
§5º  Para desconsideração dos preços
inexequíveis ou excessivamente elevados,
deverão ser adotados critérios fundamentados
e descritos no processo administrativo.
§6º  Excepcionalmente, mediante justificativa
da autoridade competente, será admitida
a pesquisa com menos de três preços ou
fornecedores." (NR)

 

1.3. Redução dos percentuais previstos para as
rubricas "SESI ou SESC" E "SENAI" ou "SENAC", em
decorrência da MP nº 932/2020 - Registramos que esta
Medida Provisória promoveu a redução das alíquotas de
contribuição a esses serviços sociais até o dia 30/06/2020,
portanto em período anterior à execução contratual, devendo,
portanto, ser cotado em sua integralidade;

 
1.4. Custos indiretos - Devido a provável erro na

fórmula, o valor apurado, R$ 168,56 (cento e sessenta e oito
reais e cinquenta e seis centavos), não representa a aplicação
do percentual informado, 3,2% (três vírgula dois por cento),
em sua base de cálculo, R$ 2.407,95 (dois mil quatrocentos e
sete reais e noventa e cinco centavos), que corresponde
à soma dos módulos 1, 2, 3 e 4;

 
1.5. Percentual previsto para Lucro - Para esta

rubrica foi considerado o percentual de 10% (dez por cento).
Considerando o histórico das últimas contratações firmadas
com este Regional, a exemplo da última licitação
ocorrida para os serviços de apoio, onde
foram observadas propostas de preços com percentuais
bastante baixos, em torno de 1%, sugerimos que o orçamento
da Administração seja estimado com percentual mais baixo,
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5% (cinco por cento);
 
2. Planilha das Horas Extras
 
2.1. Encargos sociais - O percentual aplicado para

encargos sociais, 36,8% (trinta e seis vírgula oito por cento),
não representa o percentual previsto na contratação, 35,5%
(trinta e cinco vírgula cinco por cento), conforme se observa
da planilha do NAT.

 
2.2. Quantitativo de horas extras para o sábado -

Foi informado o total de 8 (oito) horas, no entanto, segundo
o Termo de Referência (0668182), o horário previsto para este
dia é das 7h às 18h, respeitando 1 (uma) hora de intervalo
para o almoço, ou seja, totaliza a previsão de 10 (dez) horas
extras, que descontadas da jornada normal dos sábados, 04
(quatro) horas, corresponde à expectativa de realização de 6
(seis) horas extras;

 
3. Quadro resumo da contratação
 
3 . 1 . Horário previsto para o domingo - Neste

quadro foi informada a previsão de horário para o domingo de
7h às 18h (10 horas, respeitando 1 hora de intervalo para o
almoço), divergindo do Termo de Referência (0668182), que
dispõe para este dia o horário de  7h às 21h, (13 horas -
respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço);

 
3 . 2 . Horas Extras excepcionais - A informação

abaixo consta do quadro resumo, porém, sem previsão no
Termo de Referência (0668182).

Excepcionalmente, condicionado à autorização
do chefe do cartório eleitoral, o horário a ser
executado poderá ser acrescido em até 2
(duas) horas, mediante justificativa.

 
3.2. Horas previstas para o dia e véspera de Eleição

- Para este fim de semana é previsto o trabalho de 59
(cinquenta e nove) funcionários. Destes, 24 (vinte e quatro)
seguem da contratação prevista para o Nat, cujas horas serão
contabilizadas como serviço extraordinário. 

Assim, temos dois grupos, para o primeiro (NAT) é
previsto 6 (seis) horas  extras para o sábado, em razão das 04
(quatro) horas previstas contratualmente e 13 (treze) horas
extras para o domingo. Para o segundo grupo, (35
funcionários), serão previstas as horas em sua totalidade, 10
(dez) para o sábado e 13 (treze) para o domingo.

 
Por fim, reforçamos o já exposto em outra análise,

abaixo, recomendando o envio dos autos ao Senhor Secretário
de Administração, para continuidade do procedimento.

Assim, semelhante ao adotado pela gestão de
Apoio de TI -  Eleições 2020 (Processo Sei
nº 0008814-33.2019.6.02.8000), sugerimos
que a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
seja ouvida acerca da possibilidade de
deslocamento do descanso semanal
remunerado, considerando a legislação vigente
e a Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria, bem como, da possibilidade de
compensação de horas dentro da jornada de
trabalho, no intuito de se evitar a realização de
horas extras, que possuem valor majorado em
relação à hora normal de trabalho.
 
 

Lisiana Teixeira Cintra
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Assistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 03/06/2020, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 03/06/2020, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0715294 e o código CRC 9725DC13.

0010905-96.2019.6.02.8000 0715294v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2020.
À SAD.
C/C À SEGEC
 
Senhor Secretário,
 
Esta gestão toma ciência do Parecer 1039

(0715294), ao passo que solicita mais uma vez os bons
préstimos da servidora Lindineide Oliveira Cardoso - chefa da
SEGEC, quanto a análise e adequação destas planilhas
enviadas pela a ACAGE, de forma a consolidarmos esta peça
técnica, essencial para a finalização desta contratação,
imprescindível para o pleito eleitoral de 2020.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 03/06/2020, às 23:54, 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
0715785 e o código CRC ABB08A3E.

0010905-96.2019.6.02.8000 0715785v1
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ANEXO ____

HORAS-EXTRAS SEM ADICIONAL NOTURNO

Remuneração

Valor Hora Extra Valor  Hora Extra

Subtotal Subtotal ISS (5%) Total

60% 100% Sábado Domingo Sábado Domingo

Técnico Eletricista R$ 2.117,70 R$ 15,40 R$ 19,25 6 13 R$ 92,41 R$ 250,27 R$ 342,68 R$ 126,11 R$ 468,79 R$ 15,00 R$ 24,19 R$ 507,98 R$ 3,61 R$ 16,68 R$ 27,80 R$ 556,08
Total estimado 6 13 R$ 92,41 R$ 250,27 R$ 342,68 R$ 126,11 R$ 468,79 R$ 15,00 R$ 24,19 R$ 507,98 R$ 3,61 R$ 16,68 R$ 27,80 R$ 556,08

Posto 
de 

Serviço
Categoria 

Profissional

Quantidade de 
horas

Total Hora 
Extra

Encargos 
Sociais

Custos 
indiretos 
(3,20%)

Lucro 
(5,00%)

PIS 
(0,65%)

COFINS 
(3,00%)
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ANEXO _____

QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTAS – ELEIÇÕES 2020

Potos de Serviços – Técnico Eletricista – NAT Quantidade Valor por Posto (14 dias) Total
Total de postos NAT (14 dias) 24 R$ 3.102,52 R$ 74.460,47
Hora extra sem adicional noturno Quantidade Valor por funcionário Total
Total estimado por funcionário, para os dias 21/09 a 02/10 24 R$ 556,08 R$ 13.345,95

Total R$ 87.806,42
Potos de Serviços – Técnico Eletricista – Demais zonas Quantidade Valor Diária Total
* 59 homens – Dia da eleição 1º Turno – domingo (13 horas) 35 R$ 392,85 R$ 13.749,80
* 59 homens -  Véspera 1º Turno – sábado (12 horas) 35 R$ 362,63 R$ 12.692,13

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 1º TURNO (59 homens) R$ 114.248,35

* 10 homens – Dia da eleição 2º Turno – domingo (13 horas) 10 R$ 392,85 R$ 3.928,52
* 10 homens -  Véspera 2º Turno - sábado (12 horas) 10 R$ 362,63 R$ 3.626,32

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 2º TURNO (10 homens x 2 dias) R$ 7.554,84
VALOR TOTAL DESPESAS COM ELETRICISTA R$ 121.803,19

* Previsão de horário de trabalho: Etapas 1º e 2º Turnos – Interior e Capital
Sábado - 7h às 18h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (10 horas)
Domingo - 7h às 21h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (13 horas)

Anexo PLANILHAS ELETRICISTAS (0718094)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 89



ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 14 dias

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                   (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de baixa e alta tensão
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 1.629,00 760,20
B Adicional de periculosidade 228,06
C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 988,26

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte 56,59 
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) 212,80 
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 269,39

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A 30,52 
B 35,72 
C 8,77 
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 do contingente 360,00 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 435,01

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 197,65
B SESI ou SESC 1,50% R$ 14,82
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 9,88
D INCRA 0,20% R$ 1,98
E Salário-educação 2,50% R$ 24,71
F FGTS 8,00% R$ 79,06
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 29,65
H SEBRAE 0,60% R$ 5,93

TOTAL 36,80% R$ 363,68

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 82,36

B R$ 30,31
TOTAL R$ 112,66

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,73

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,27

B.1 R$ 2,63
TOTAL R$ 3,63

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 45,30
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 3,62
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 20,78

C.1 – FGTS (40%) R$ 20,78
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei 13.932/2019

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,96

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,35

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 1,89
F.1 – FGTS (40%) R$ 1,89
F.2 – Contribuição Social (0%)  - Lei 13.932/2019

TOTAL R$ 72,90

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 109,81
B Ausência por doença R$ 13,73
C Licença-paternidade R$ 0,21
D Ausências legais R$ 2,75
E Ausência por acidente de trabalho R$ 3,29
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 129,78

G R$ 47,76
TOTAL R$ 177,54

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 363,68
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 112,66
4.3 Afastamento maternidade R$ 3,63
4.4 Custo para rescisão R$ 72,90
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 177,54

TOTAL R$ 730,40

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 77,54
B Lucro 5,00% R$ 125,03
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 18,68
COFINS – 3,00% R$ 86,23
INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 143,71

TOTAL R$ 451,19
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 988,26
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 269,39
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 435,01
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 730,40

Subtotal (A+B+C+D) R$ 2.423,06
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 451,19

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS) R$ 2.874,25

VALOR HORA R$ 28,00

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE 
DE MEDIDA)

Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) – atualização com base no IPCA acumulado

Materiais ( 1 kit para cada eletricista)– atualização com base no IPCA acumulado

Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista)– atualização com base no IPCA acumulado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)
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09/06/2020 Gmail - Planilha Eletricistas - Eleição 2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5320d07719&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-8989171112610910109&simpl=msg-a%3Ar-8987… 1/1

Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com>

Planilha Eletricistas - Eleição 2020
1 mensagem

Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com> 9 de junho de 2020 17:42
Para: lisianacintra@gmail.com, smr@tre-al.jus.br, acage@tre-al.jus.br, josericardo@tre-al.jus.br

Prezados,

Segue planilha eletricistas na forma editável.
Atenciosamente,

Lindineide Cardoso
Chefe da SEGEC

PLANILHA ELETRICISTAS 2020- SEGEC_2020 (1).ods
65K
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
À
COSEG, em paralelo à SMR para ciência
 
Senhor Coordenador,
 
Pelo presente, encaminho planilha eletricistas (Eleição 2020)

corrigida na forma do Parecer ACAGE 1039 (0715294), ao tempo em que
apresento as seguintes informações:

 
1. O arquivo editável foi enviado, nesta data. à SMR e ACAGE

(Lisiana) - 0718143;
2. Acerca dos apontamentos do Parecer, pontuamos:
2.1 Vale transporte e auxílio alimentação: mantivemos a

quantidade estimada de 14 (quatorze), situaqção que pode ser ajustada de
acordo com a efetiva utilização;

2.1 Estimativa de custos dos insumos diversos - considerando a
oreintação da ACAGE (item 1.2 do parecer) necessária validação da SEIC ou
deliberação da SAD acerca da forma sugerida por esta SEGEC - mantivemos a
atualização com base no IGPM, situação que deve ser definada e, se for o caso,
ensejar alteração;

2.2 Redução dos percentuais previstos para as rubricas "SESI ou
SESC" E "SENAI" ou "SENAC", em decorrência da MP nº 932/2020 - percentuais
alterados em conformidade com orientação ACAGE;

2.3 Custos indiretos - erro na fórmula corrigido;
2.4 Percentual previsto para Lucro - alterado em conformidade

com o valor sugerido pela ACAGE;
2 . 5 Planilhas Horas Extras (encargos sociais) - alterado em

conformidade com o valor sugerido pela ACAGE;
2.6 Quantitativo de horas extras para o sábado - alterado em

conformidade com o valor sugerido pela ACAGE;
2.7 Horário previsto para o domingo - alterado em conformidade

com o sugerido pela ACAGE;
2.8 Horas Extras excepcionais - alterado em conformidade com o
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sugerido pela ACAGE;
2.9 Horas previstas para o dia e véspera de Eleição - alterado em

conformidade com o sugerido pela ACAGE;
 
Cumpre ressaltar que resta pendente de cumprimento a parte

final do Parecer:
Assim, semelhante ao adotado pela gestão de Apoio de
TI -  Eleições 2020 (Processo Sei nº 0008814-
33.2019.6.02.8000), sugerimos que a Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral seja ouvida acerca da possibilidade
de deslocamento do descanso semanal remunerado,
considerando a legislação vigente e a Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria, bem como, da
possibilidade de compensação de horas dentro da
jornada de trabalho, no intuito de se evitar a realização
de horas extras, que possuem valor majorado em
relação à hora normal de trabalho.
 

Ademais, considerando a situação de extrema dificuldade porque
passa esta unidade, já relatada em procedimentos outros, é forçoso
reconhecer que não temos condições de atuar em colaboração, em especial em
procedimento que nos obriga a paralisar atividades relevantes da unidade,
sendo prudente, se entender necessário, intervenção dessa Coordenadoria.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 09/06/2020, às 17:46, 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
0718144 e o código CRC 9C306D54.

0010905-96.2019.6.02.8000 0718144v1
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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 junho de 2020.
Em face dos ajustes promovidos na planilha que

instruirá a contratação (doc. 0718144), solicito a especial
atenção da ACAGE, para avaliação da conformidade do item à
contratação pretendida.

Em paralelo, submeto o feito ao Sr. Assessor
Jurídico, em atendimento à recomendação da ACAGE (vide
Parecer 1039, doc. 0715294), na forma a seguir reproduzida:

Assim, semelhante ao
adotado pela gestão de Apoio de TI - 
Eleições 2020 (Processo Sei
nº 0008814-33.2019.6.02.8000),
sugerimos que a Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral seja ouvida
acerca da possibilidade de
deslocamento do descanso semanal
remunerado, considerando a
legislação vigente e a Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria,
bem como, da possibilidade de
compensação de horas dentro da
jornada de trabalho, no intuito de se
evitar a realização de horas extras,
que possuem valor majorado em
relação à hora normal de trabalho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718639 e o código CRC 184E7807.
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao encaminhamento de Vossa Senhoria

(0718639), solicitando pronunciamento desta Assessoria
Jurídica a respeito da da possibilidade de deslocamento do
descanso semanal remunerado, considerando a legislação
vigente e a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria, bem
como, da possibilidade de compensação de horas dentro da
jornada de trabalho, no intuito de se evitar a realização de
horas extras, que possuem valor majorado em relação à hora
normal de trabalho, a exemplo do que entendimento adotado
pela gestão de Apoio de TI -  Eleições 2020, no Processo Sei
nº 0008814-33.2019.6.02.8000, pedimos que se faça anexar
aos presentes autos Cópia da Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 10/06/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/06/2020, às 17:13, 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
0718667 e o código CRC F03B037F.

0010905-96.2019.6.02.8000 0718667v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2020.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0718667, solicito

ao Sr. Gestor (SMR) que anexe aos autos a CCT da categoria
em vigor.

Peço que o feito seja diretamente remetido à
Assessoria Jurídica após o cumprimento da diligência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718720 e o código CRC DE231285.

0010905-96.2019.6.02.8000 0718720v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Após solicitar informação sobre o referido

documento junto a SEGEC, este subscritor junta aos autos a
referida Convenção Coletiva de Trabalho da categoria,
0719855, apesar desta convenção já constar dos autos da
Repactuação do Contrato nº 09/2019 da ATIVA, sob o nº
0654287 do PA nº 0001049-74.2020.6.02.8000.

Sendo estas as informações requeridas, devolvo os
autos para a AJ-DG, nos termos do Despacho GSAD 0718720,
para continuidade do feito.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 15/06/2020, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719844 e o código CRC 6DB950AC.

0010905-96.2019.6.02.8000 0719844v1
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PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GSAD
ASSUNTO : COMPENSAÇÃO DE HORAS DENTRO DA JORNADA DE TRABALHO - CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTAS

 

Parecer nº 1133 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

 

Em atenção ao encaminhamento do Senhor
Secretário de Administração  (0718639), no trato da
contratação de empresa que disponibilizará os serviços de
eletricistas para as Eleições 2020, segue pronunciamento
desta Assessoria Jurídica a respeito da possibilidade de
deslocamento do descanso semanal remunerado,
considerando a legislação vigente e a Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria, bem como, da possibilidade de
compensação de horas dentro da jornada de trabalho, no
intuito de se evitar a realização de horas extras, que possuem
valor majorado em relação à hora normal de trabalho, a
exemplo do  entendimento adotado na contratação de Apoio
de TI -  Eleições 2020, no Processo Sei nº 0008814-
33.2019.6.02.8000.

 
De fato, situação semelhante foi analisada por esta

Assessoria Jurídica quando do Parecer nº  701 (0685151), o
que poderia avocar a aplicação dos brocardos latins ubi
eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento
haverá o mesmo direito), ou ubi eadem legis ratio ibi
eadem dispositio (onde impera a mesma razão deve prevalecer
a mesma decisão). Entretanto, as situações analisadas não são
exatamente idênticas. Senão, vejamos.

 
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 

Inicialmente, vale considerar que a folga
compensatória, mormente utilizada quando empregados
trabalham em dias não úteis, teve origem com a Lei nº 605,
de 5 de janeiro de 1949, que instituiu o Descanso Semanal
Remunerado (DSR):

Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949
Art. 1º Todo empregado tem direito ao
repouso semanal remunerado de vinte e quatro
horas consecutivas, preferentemente aos
domingos e, nos limites das exigências
técnicas das empresas, nos feriados civis e
religiosos, de acordo com a tradição local.

 
Por sua vez, o Decreto-lei nº 5.452, de 1º de

maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis do
Trabalho,  ao tratar sobre o trabalho aos domingos, previu:

Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943
Art. 67 - Será assegurado a todo empregado
um descanso semanal de 24 (vinte e quatro)
horas consecutivas, o qual, salvo motivo de
conveniência pública ou necessidade imperiosa
do serviço, deverá coincidir com o domingo, no
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todo ou em parte.
  
A flexibilização no dia em que recairá o DSR

contempla, em especial, categorias profissionais que, dada a
própria natureza do serviço, necessitam atuar aos domingos,
como empresas de turismo, transporte, restaurantes, cinemas,
dentre outras.

A Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que
alterou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e as Leis
n º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a
legislação às novas relações de trabalho, assim se manifestou
sobre a compensação de jornada:

 
 Lei nº 13.467, de 13 de julho de
2017
“ Art. 59. A duração diária do trabalho
poderá ser acrescida de horas extras, em
número não excedente de duas, por
acordo individual, convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho.
§ 1º a remuneração da hora extra será,
pelo menos, 50% (cinquenta por cento)
superior à da hora normal.
......................................................................................
§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato
de trabalho sem que tenha havido a
compensação integral da jornada
extraordinária, na forma dos §§ 2º e 5º
deste artigo, o trabalhador terá direito ao
pagamento das horas extras não
compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data da rescisão.
§ 4º (revogado).
§ 5º O banco de horas de que trata o § 2º
deste artigo poderá ser pactuado por
acordo individual escrito, desde que a
compensação ocorra no período máximo
de seis meses.
§ 6º É lícito o regime de compensação
de jornada estabelecido por acordo
individual, tácito ou escrito, para a
compensação no mesmo mês.” (grifo
nosso)
 

Sobre a possibilidade de compensar jornadas
efetuadas em dias não úteis, o TST emitiu a Súmula 85:

 
Súmula nº 85 do TST
COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido
o item VI) - Res. 209/2016, DEJT
divulgado em 01, 02 e 03.06.2016
I. A compensação de jornada de trabalho
deve ser ajustada por acordo individual
escrito, acordo coletivo ou convenção
coletiva. (ex-Súmula nº 85 - primeira
parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ
21.11.2003)  
I I . O acordo individual para
compensação de horas é válido, salvo
se houver norma coletiva em sentido
contrário. (ex-OJ nº 182 da SBDI-1  -
inserida em 08.11.2000)  
III. O mero não atendimento das
exigências legais para a compensação de
jornada, inclusive quando encetada
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mediante acordo tácito, não implica a
repetição do pagamento das horas
excedentes à jornada normal diária, se
não dilatada a jornada máxima semanal,
sendo devido apenas o respectivo
adicional. (ex-Súmula nº 85 - segunda
parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ
21.11.2003)  
IV. A prestação de horas extras habituais
descaracteriza o acordo de compensação
de jornada. Nesta hipótese, as horas que
ultrapassarem a jornada semanal normal
deverão ser pagas como horas
extraordinárias e, quanto àquelas
destinadas à compensação, deverá ser
pago a mais apenas o adicional por
trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 da
SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)  
V. As disposições contidas nesta súmula
não se aplicam ao regime compensatório
na modalidade “banco de horas”, que
somente pode ser instituído por
negociação coletiva.
VI - Não é válido acordo de compensação
de jornada em atividade insalubre, ainda
que estipulado em norma coletiva, sem a
necessária inspeção prévia e permissão
da autoridade competente, na forma do
art. 60 da CLT. (grifos nossos)
 

Não sendo possível a compensação, o trabalho
prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser
pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao
repouso semanal, na forma do disposto na Súmula 146 do
TST:

 
Súmula nº 146 do TST:
TRABALHO EM DOMINGOS E
FERIADOS, NÃO COMPENSADO
(incorporada a Orientação Jurisprudencial
nº 93 da SBDI-1) - Res. 121/2003, DJ 19,
20 e 21.11.2003
O trabalho prestado em domingos e
feriados, não compensado, deve ser pago
em dobro, sem prejuízo da remuneração
relativa ao repouso semanal.
 

Vejamos, então, o que prescreve a Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria, cuja cópia foi anexada
no evento SEi 0719855:

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA
JORNADA DE TRABALHO E DAS
HORAS EXTRAS 
A jornada de trabalho desta categoria é de
44 (quarenta e quatro) horas semanais e
220 (duzentas e vinte) horas mensais, nos
casos de necessidade de trabalho
extraordinário, a empresa deverá
comunicar este fato ao empregado
envolvido, até duas horas antes do
término de sua jornada normal de
trabalho, assegurando-lhe um lanche
compatível se este exceder em pelo menos
1 (uma) hora.
Parágrafo Primeiro - O pagamento das
horas extras realizadas será efetuado com
um acréscimo de 60% (sessenta por
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cento) sobre o valor da hora normal,
podendo tais horas, serem parcial ou
totalmente compensadas, segundo os
interesses da empresa e do empregado.
Parágrafo Segundo - Os empregados
que trabalham em dias de repouso ou
feriados farão jus a horas extras, exceto
os empregados que trabalhem na jornada
12x36 horas.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA
COMPENSAÇÃO DE HORAS
TRABALHADAS E DO HORÁRIO
NOTURNO
Objetivando a preservação dos níveis de
emprego, as partes desde já
convencionam a instituição do "SISTEMA
DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA E
HORAS DE TRABALHO", nos termos do
art. 59 da CLT, com redação dada pela
MP nº 1.779-8, de 11 de março de 1999,
estabelecendo-se desde logo que
serão consideradas as horas
trabalhadas e as compensadas na
mesma proporção, ou seja, uma hora
compensada para cada hora
trabalhada, devendo sua
operacionalização e controle ser
definidos após entendimento entre as
p a r t e s . Excetuam-se os dias
trabalhados aos domingos e feriados
e os casos de utilização da escala de
revezamento, em que se adotará o
critério legal.
 

Pode-se definir a folga compensatória como sendo
o mecanismo pelo qual as horas trabalhadas em dia de
descanso serão compensadas na mesma semana, tendo acordo
prévio, por escrito sem impedimento em convenção
coletiva. Diferencia-se a compensação de horas (ou
compensação de jornada) que deve ocorrer em vista do banco
de horas, pois o banco de horas tem sido tratado como horas
adicionais da jornada de trabalho.

Vale ter-se em mente que a convenção Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria excluiu os domingos
e feriados do sistema de compensação de jornada e
horas de trabalho, aduzindo que, nesses casos, será adotado
o critério local.

O deslocamento do descanso semanal remunerado,
considerando a legislação vigente e a Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria, bem como, da possibilidade de
compensação de horas dentro da jornada de trabalho, no
intuito de se evitar a realização de horas extras, que possuem
valor majorado em relação à hora normal de trabalho, a
exemplo do que entendimento adotado pela gestão de Apoio
de TI -  Eleições 2020, no Processo Sei nº 0008814-
33.2019.6.02.8000, teria a finalidade assegurar o direito ao
descanso semanal do trabalhador, desonerando
a Administração quanto à incidência de verbas
extraordinárias. Uma medida eficaz que gerará economia para
a Administração, velando assim, pelo princípio da eficiência.

Nesse sentido, embora a eficiência seja um
princípio intrínseco à Administração Pública, com o advento
da Emenda Constitucional nº 19/1998 ela se tornou a
tramontana da Administração Pública, caracterizando-se como
o mais novo e mais moderno princípio da atividade púbica,
que já não se satisfaz com o respeito aos aspectos de
legalidade, mas procura, acima de tudo, rendimento
funcional às suas entidades, órgãos e agentes públicos.
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A persecução desta melhoria tem sido observada
por meio de diversas ferramentas de controle dos gastos e
redução dos custos da atividade pública, bem como em uma
maior abertura para que os administrados fiscalizem os atos
do Estado, aumentando-se a transparência dos atos públicos e
ampliando-se os direitos à informação dos cidadãos. 

É com este pensamento que Alexandre de Moraes
define o princípio da eficiência como:

“aquele que impõe à Administração
Pública direta e indireta a seus agentes a
persuasão do bem comum, por meio do
exercício de suas competências de forma
imparcial, neutra, transparente,
participativa, eficaz, sem burocracia e
sempre em busca da
qualidade, primando pela adoção dos
critérios legais e morais necessários
para a melhor utilização possível dos
recursos públicos, de maneira a
evitar-se desperdícios e garantir-se
maior rentabilidade social. Note-se
que não se trata da consagração da
tecnocracia, muito pelo contrário, o
princípio da eficiência dirige-se para a
razão e fim maior do Estado, a prestação
dos serviços essenciais à população,
visando à adoção de todos os meios legais
e morais possíveis para a satisfação do
bem comum” (grifos nossos) (MORAES,
Alexandre de. Direito Constitucional. 7.
Ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 294.)
 

Adotar medidas mais econômicas sempre será uma
opção sensata da parte dos Administradores Públicos, mais
ainda em tempos atuais, que prenunciam a exigência de
providências austeras em face da crise mundial gerada pela
pandemia por COVID-19.

 
Como visto acima, a Consolidação das Leis do

Trabalho,  ao tratar sobre o trabalho aos domingos,
ressalvou a necessidade imperiosa do serviço como uma
exceção à regra geral:

Art. 67 - Será assegurado a todo empregado
um descanso semanal de 24 (vinte e quatro)
horas consecutivas, o qual, salvo motivo de
conveniência pública ou necessidade imperiosa
do serviço, deverá coincidir com o domingo, no
todo ou em parte.

Ora, eleições ocorrem aos domingos, é da própria
natureza do evento. Logo, trata-se da exceção ressalvada pela
regra geral. A questão crucial aqui resume-se em interpretar a
parte final do caput da cláusula vigésima (sic) da CCT
"Excetuam-se os dos trabalhados aos domingos e feriados e os
casos de utilização da escala de revezamento, em que se
adotará o critério legal."

 
Relembrando que o critério legal prevê que:
"É lícito o regime de compensação de jornada

estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito,
para a compensação no mesmo mês.”

(Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, Art. 59, §6º)
 

3. CONCLUSÃO

 
Logo, desde que haja acordo individual, esta

Assessoria Jurídica não enxerga óbices à previsão de
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deslocamento dos dias de descanso semanal remunerado
(DSR) durante  as semanas das Eleições 2020, na forma
proposta pela SAD (0718639) uma vez que tal condição fará
parte do edital a ser divulgado amplamente entre as eventuais
licitantes, assim como da minuta contratual dele decorrente.

 
É o parecer. Seguem os autos à consideração

superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 17/06/2020, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/06/2020, às 16:25, 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
0719958 e o código CRC 5707A0A4.

0010905-96.2019.6.02.8000 0719958v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2020.
Reporto-me ao Despacho SMR 0719844, para

devolver o feito à análise da Assessoria |Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/06/2020, às 19:04, 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
0720087 e o código CRC B22CD839.

0010905-96.2019.6.02.8000 0720087v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Análise. Planilhas. Eletricistas. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1141 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe, 

 
Trata-se de estudos que visa a contratação

de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua,
de serviços de eletricista, para atender às necessidades
cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020,
conforme Termo de Referência presente no documento Sei
nº 0668182.

 
Em atenção aos apontamentos elencandos em

nossa última análise, Parecer nº 1039 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0715294), os autos retornam a esta
Unidade com novas planilhas encaminhadas pela gestão
contratual, constantes dos eventos Sei nº 0718094 e 0718143.

 
Das diligências apontadas, restam pendentes de

atendimento a aferição da estimativa de custos dos insumos
diversos, pela SEIC e a manifestação da AJ-DG acerca da
possibilidade de deslocamento do descanso semanal
remunerado, no intuito de se evitar a realização de horas
extras, que possuem valor majorado em relação à hora normal
de trabalho.

 
Registra-se que tais pendências refletirão no custo

estimado da contratação, acarretando em possíveis alterações
nas planilhas apresentadas, quer seja pelos valores dos
insumos ou pela alteração no quantitativo estimado de horas
extras.

 
Após as alterações já efetuadas pela gestão

contratual, registramos, ainda, os apontamentos abaixo,
relacionados ao Quadro Resumo da Contratação de
Eletricistas - Eleições 2020.

- Indicação de quantitativos de horas estimadas
para o sábado e domingo conflitantes com o Termo de
Referência ;

- Indicação de quantitativo de funcionários
previstos para a etapa "Postos de Serviços – Técnico
Eletricista – Demais zonas" conflitantes com o Termo de
Referência;

- Necessidade de memória de cálculo que
demonstre a apuração do valor previsto para a diária do
sábado (véspera da Eleição - 10 horas) e do domingo (dia da
Eleição - 13 horas) para a etapa "Postos de Serviços – Técnico
Eletricista – Demais zonas - 1º Turno" e para o 2º Turno.

 
Outrossim, considerando o disposto no Despacho

SEGEC - 0718144, onde demonstra o caráter colaborativo da
Unidade na elaboração dessas planilhas, ressaltamos que
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a finalidade da planilha de custos e formação de preços
é detalhar os componentes de custo que incidem na formação
do preço dos serviços, refletindo o efetivo encargo financeiro
que decorre dos componentes de custos que oneram a
execução do serviço, sendo, a estimativa de preço apurada,
peça obrigatória dos Estudos Preliminares.

 
A elaboração inadequada dessas planilhas poderá

ensejar em contratação mais onerosa a este Regional ou em
licitação deserta, que também repercute em ônus para a
Administração. Desta forma, recomendamos que a
Administração defina a área responsável por esta atividade,
que possa dedicar o tempo necessário à sua execução, bem
como atuar nos futuros procedimentos correalcionados, tais
como os de pagamentos, onde se faz indispensável
o conhecimento dos conteúdos das planilhas (remuneração,
benefícios mensais e diários, encargos sociais e trabalhistas e
tributos).

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 16/06/2020, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 16/06/2020, às 17:29, 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
0720378 e o código CRC 8157DDE3.

0010905-96.2019.6.02.8000 0720378v10
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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 junho de 2020.
Considerando a necessidade de diligências, na

forma dos pronunciamentos da AJ-DG (Parecer 1133 -
0719958) e da ACAGE (Parecer 1141 - 0720378), determino o
retorno dos autos à Secretaria de Administração para as
providências de sua competência visando ao bom andamento
do feito, com a urgência que o caso recomenda.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
18/06/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721321 e o código CRC EEC7D798.

0010905-96.2019.6.02.8000 0721321v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2020.
À Diretoria-Geral.

 
 
Senhor Diretor,
 
Uma fez estabelecido o entendimento da AJ-DG quanto

à possibilidade de deslocamento do descanso semanal remunerado,
peço vênia para, em atenção aos outros aspectos abordados no
Parecer nº 1141 (0720378) da ACAGE, remeter os autos, em
paralelo, à SEIC, para que sejam informadas as estimativas de preços
para aquisição dos itens álcool gel, luvas e máscaras, levantadas em
outros autos, no sentido de colaborar com os trabalhos dos gestores,
que deverão considerar, com vistas à composição do preço da
contratação, os custos com o fornecimento, por parte da contratada,
dos equipamentos de proteção individual indicados na Resolução CNJ
nº 322/2020, art. 5º, I, ressalvado entendimento diverso da AAMO.

Por sua vez, em relação à elaboração das planilhas,
esclareço que essa atividade geralmente fica a cargo da SEGEC, mas
em virtude dos argumentos apresentados pela chefe da seção, acerca
das imensas dificuldades enfrentadas atualmente naquela unidade,
peço vênia a V. Sa. para sugerir que seja solicitada a colaboração da
ACAGE no sentido de prestar as orientações necessárias à gestão
contratual na produção das planilhas de formação de preço.
 

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/06/2020, às 19:08, 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
0725482 e o código CRC 3D377C5D.

0010905-96.2019.6.02.8000 0725482v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Álcool Gel 70o R$ 5,85

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,77

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar da Amazônia 
2ºGrupamento de Engenharia de Construção 
8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, e insumos hospitalares,
visando atender às necessidades da seção de saúde do 8º Batalhão de
Engenharia de Construção, Batalhão Rondon (8º BEC) na atuação de combate à
pandemia causada pelo SARS-COV-2 (COVID-19), conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital em em seus
respectivos anexos..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 05/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:202020 / UASG:160171

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.724.729/0001-61
* VENCEDOR *

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EP R$ 5,77

Marca: ITAJA                                            
Fabricante:  ITAJA                                            
Modelo :  ITAJA 
Descrição:  ÁLCOOL GEL APLICAÇÃO ANTISSEPSIA DAS MÃOS - solução para higiene das mãos, em gel, composto por álcool etílico 70% (70ºgl); hipoalergênic
o, sem fragrância, selo do INMETRO e com registro na anvisa, frasco com 500ml.                                    

Relatór io gerado no dia 30/06/2020 21:30:10  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: 0010905-96.2019.6.02.8000 - Eletricistas Eleições 2020

Pesquisa realizada entre 16/06/2020 10:52:13 e 16/06/2020 15:55:50

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Álcool Gel 70o 3 1 Unidade 5,85 R$ 5,85

2) Luvas Não cirurgicas 3 1 Caixa 27,40 R$ 27,40

3) Máscaras Descartáveis 2 1 Caixa 109,25 R$ 109,25

Valor Global: R$ 142,50

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70°gl), apresentação gel 500ml

1 / 5 

Relatório BANCO DE PREÇOS (0725561)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 135



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
GO Goiânia RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435 (62) 3251-0351 maxlab@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,90

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Objeto: Aquisição de Materiais Hospitalares para uso nas Unidades de Saúde do
Município de Capanema PR, Processado pelo Sistema Registro de Preços.

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 04/06/2020 08:34

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:362020 / UASG:987487

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 500

Unidade: Frasco 1.000,00 ML

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.014.370/0001-67
* VENCEDOR *

ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA R$ 6,90

Marca: CICLOFARMA                                            
Fabricante:  CICLOFARMA                                            
Modelo :  FRASCO 
Descrição:  ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARECHAL DEODORO, 177 JORGE (46) 3225-5767 licitacao@abcdistribuidora.far.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,89

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso 
prefeitura municipal de água boa - pmab/mt

Objeto: Futura e Eventual Aquisição de Álcool em gel 70% e Álcool líquido 70%, para fins
de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, de acordo com o Termo
de Referência, especificações deste Edital e seus anexos..

Descrição: ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO
70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL

Data: 04/06/2020 08:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:122020 / UASG:926619

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.502

Unidade: Frasco 500,00 ML

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.595.488/0001-05
* VENCEDOR *

MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME R$ 4,89

Marca: CICLO FARMA                                            
Fabricante:  CICLO FARMA                                            
Modelo :  CICLO FARMA 
Descrição:  ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS, FRASCO COM 500 ML, EM FORMA DE GEL BACTERICIDA.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R JOSE ANACHE, 67 RODRIGO (67) 3253-0999 diagnolablicita@hotmail.com
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Item 2: Luvas Não cirurgicas R$ 27,40

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA

Objeto: Aquisição de EPI's, insumos e Testes Rápidos no enfrentamento do COVD-19 a
fim de atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena de
Altamira-PA..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:257042

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.035.133/0001-04
* VENCEDOR *

ALMEIDA & ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$ 35,00

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  MEDIX                                            
Modelo :  CX 
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, caracterís&#1048991;cas adicionais: lubrifica
da com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, &#1048991;po: ambidestra, &#1048991;po uso: descartável, modelo: formato anatômico, fi
nalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Altamira R A, 755 MICHEL (93) 3515-2788 nmasteratm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,40

Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto: Aquisição de Insumos para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA
COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA,
TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:20122020 / UASG:982869

Lote/Item: /18

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.523.598/0001-07
* VENCEDOR *

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 22,40

Marca: LEMGRUBER                                            
Fabricante:  LEMGRUBER                                            
Modelo :  LEMGRUBER 
Descrição:  Luva de procedimentos M (caixa com 100unid): Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, taman
ho: médio, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo
: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LAURINDO COELHO, 238 FILIPE (81) 3128-0042 fsbarros@bbmedica.com.br

Quantidade Descrição Observação

1 Caixa Luvas descartáveis não cirurgicas
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,80

Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto: Aquisição de Insumos para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL,
APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 09/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:20122020 / UASG:982869

Lote/Item: /28

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Unidade

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.523.598/0001-07
* VENCEDOR *

BARROS E BARROS HOSPITALAR LTDA - EPP R$ 24,80

Marca: LEMGRUBER                                            
Fabricante:  LEMGRUBER                                            
Modelo :  LEMGRUBER 
Descrição:  Luva de procedimentos G (caixa com 100unid): Descrição: Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, taman
ho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, esterilidade: estéril, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, model
o: formato anatômico, finalidade: resistente à tração Unidade: Caixa 100,00 UN                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R LAURINDO COELHO, 238 FILIPE (81) 3128-0042 fsbarros@bbmedica.com.br

Item 3: Máscaras Descartáveis R$ 109,25

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 110,00

Órgão: MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA/RO

Objeto: Aquisição de Material Hospitalar e Material Diverso para o enfrentamento do
COVID-19, destinado a Secretaria Municipal de Saúde

Descrição: Máscara cirúrgica  descartável tripla com elástico branca com 
clipe de metal fixador narina.  -  cx c/50un. - Máscara cirúrgica 
descartável tripla com elástico branca com  clipe de metal fixador narina.  -  cx
c/50un.

Data: 22/05/2020 09:31

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : NÃO

Identif icação: 12133

Lote/Item: 25/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 150

Unidade: caixa

U F : RO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.511.964/0001-65
* VENCEDOR *

MEDICAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA R$ 110,00

Marca: PROTDESCK                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  TRIPLA 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
R SANTA CATARINA, 148 (69) 9375-0095 projetec_ltda@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 108,50

Quantidade Descrição Observação

1 Caixa Máscaras Descartáveis
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Órgão: MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO/MG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado a futura, eventual e parcelada, aquisição de
materiais de saúde, visando a prevenção e enfrentamento da pandemia do
covid-19/ repasse da união.

Descrição: MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO -
ATOXICA - MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO -
ATOXICA, HIPOALERGENICA, 100% POLIPROPILENO, NAO ESTERIL, NAO
INFLAMAVEL, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, SEM LATEX, USO UNICO. CAIXA
COM 50 UNIDADES

Data: 14/05/2020 09:01

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

S R P : SIM

Identif icação: 11868

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ata

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 700

Unidade: CX

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.444.108/0001-95
* VENCEDOR *

PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 108,50

Marca: CAPPELA                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Modelo :  MÁSCARA CIRÚGICA TRIPLA 
Descrição:  Descrição não informada                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV SANTA BEATRIZ DA SILVA, 1791 (34) 3313-0053/ (34) 9993-0212 diretoria@vidashopping.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em análise ao vosso despacho evento 0725482 temos :
 
1) Álcool Gel 70o 1 Unidade R$ 5,85
 
2) Luvas Não cirurgicas 1 Caixa 100 Unidades R$ 27,40;
 
3) Máscaras Descartáveis 1 Caixa 50 unidades R$

109,25, valores demonstrados em outros autos análogos e recentes, e
que chegamos ao relatório evento 0725561.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/06/2020, às 21:38, 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
0725562 e o código CRC A6596D1D.

0010905-96.2019.6.02.8000 0725562v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2020.
Ciente das providências adotadas no Despacho

GSAD0725482.
Considerando as ponderações trazidas pelo Sr.

Secretário de Administração, remetam-se os autos à ACAGE,
para que a unidade preste à gestão contratual, as orientações
necessárias no que pertine à produção de planilhas de
formação de preço, nos termos referidos no
citado doc.0725482.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/07/2020, às 11:58, 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
0725807 e o código CRC 0CAD8A2E.

0010905-96.2019.6.02.8000 0725807v1

Despacho GDG 0725807         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 141



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2020.
Ao Gestor designado (SMR), para ciência dos

preços dos itens informados pela SEIC no despacho de evento
nº 0725562.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2020, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725829 e o código CRC 5DA69C42.

0010905-96.2019.6.02.8000 0725829v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2020.
Senhor Secretário,
 
Ciente do Despacho da Direção-Geral (0725807),

informamos que está Assessoria de Contas e Apoio à Gestão
está sempre à disposição para essclarecer e orientar as
dúvidas dos gestores referente a planilhas, inclusive
conferindo possíveis composições de custos, quando for o
caso.

Ressaltamos a importância do gestor na elaboração
das planilhas de custos e suas composições, tendo reflexo
direto na fiscalização dos serviços executados e na
conferência dos valores a serem pagos. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 03/07/2020, às 11:57, 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
0726941 e o código CRC F361B0BE.

0010905-96.2019.6.02.8000 0726941v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2020.
 
Ao Gestor designado (SMR), para ciência da

manifestação da ACAGE, no despacho de evento nº 0726941,
acerca do importante apoio que poderá prestar na elaboração
das planilhas de formação de preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/07/2020, às 20:22, 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
0728537 e o código CRC DDC55F41.

0010905-96.2019.6.02.8000 0728537v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
À SAD.
C/C À SEGEC
 
Senhor Secretário,
 
Esta gestão toma ciência dos Pareceres 1133

(0719958) AJ-DG e 1141 (0720378) ACAGE, ao passo que
solicita mais uma vez os bons préstimos da servidora
Lindineide Oliveira Cardoso - chefa da SEGEC, quanto a
análise e adequação destas planilhas enviadas pela a ACAGE,
de forma a consolidarmos esta peça técnica, essencial para a
finalização desta contratação, imprescindível para o pleito
eleitoral de 2020.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/07/2020, às 23:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733847 e o código CRC 106FBE84.

0010905-96.2019.6.02.8000 0733847v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2020.
À
SMR
 
Senhor Chefe,
 
Solicito informar o quantitativo necessário (por

eletricista e para cada período) dos insumos constantes no
Despacho SEIC 0725562.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 27/07/2020, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736809 e o código CRC E96709D7.

0010905-96.2019.6.02.8000 0736809v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2020.
À
SEGEC.
 
Senhora Chefa,
 
Em atendimento ao Despacho SEGEC 0736809, esta

setorial efetuou a estimativa dos custos com os EPI's para os
eletricistas, em decorrência da Pandemia da COVID-19, com
base nas informações juntadas aos autos pela SEIC e em
atendendo as prescrições da Resolução CNJ nº 322/2020, art.
5º, I, ressalvado entendimento diverso da AAMO.

O custo total destes EPI's para as eleições 2020 (1º
e 2º turnos, sendo o último só na capital) foi de R$ 5.921,65
(cinco mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e cinco
centavos), para um total de 69 (sessenta e nove eletricistas),
ensejando num custo de R$ 85,82 (oitenta e cinco reais e
oitenta e dois centavos) por eletricista.

Sendo estas as informações requeridas, devolvo os
autos para a continuidade do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 30/07/2020, 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
0738420 e o código CRC 60753661.

0010905-96.2019.6.02.8000 0738420v1
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ANEXO ____

HORAS-EXTRAS SEM ADICIONAL NOTURNO

Remuneração

Valor Hora Extra Valor  Hora Extra

Subtotal Subtotal ISS (5%) Total

60% 100% Sábado Domingo Sábado Domingo

Técnico Eletricista R$ 2.117,70 R$ 15,40 R$ 19,25 6 13 R$ 92,41 R$ 250,27 R$ 342,68 R$ 126,11 R$ 468,79 R$ 15,00 R$ 24,19 R$ 507,98 R$ 3,61 R$ 16,68 R$ 27,80 R$ 556,08
Total estimado 6 13 R$ 92,41 R$ 250,27 R$ 342,68 R$ 126,11 R$ 468,79 R$ 15,00 R$ 24,19 R$ 507,98 R$ 3,61 R$ 16,68 R$ 27,80 R$ 556,08

Posto 
de 

Serviço
Categoria 

Profissional

Quantidade de 
horas

Total Hora 
Extra

Encargos 
Sociais

Custos 
indiretos 
(3,20%)

Lucro 
(5,00%)

PIS 
(0,65%)

COFINS 
(3,00%)
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ANEXO _____

QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTAS – ELEIÇÕES 2020

Potos de Serviços – Técnico Eletricista – NAT Quantidade Valor por Posto (14 dias) Total
Total de postos NAT (14 dias) 24 R$ 3.102,52 R$ 74.460,47
Hora extra sem adicional noturno Quantidade Valor por funcionário Total
Total estimado por funcionário, para os dias 21/09 a 02/10 24 R$ 556,08 R$ 13.345,95

Total R$ 87.806,42
Potos de Serviços – Técnico Eletricista – Demais zonas Quantidade Valor Diária Total
*35 homens – Dia da eleição 1º Turno – domingo (13 horas) 35 R$ 376,84 R$ 13.189,32
* 35 homens -  Véspera 1º Turno – sábado (6 horas) 35 R$ 173,93 R$ 6.087,38

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 1º TURNO (59 homens) R$ 107.083,12

* 59 homens – Dia da eleição 2º Turno – domingo (13 horas) 59 R$ 376,84 R$ 22.233,42
* 59 homens -  Véspera 2º Turno - sábado (6 horas) 59 R$ 173,93 R$ 10.261,58

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 2º TURNO (10 homens x 2 dias) R$ 32.495,00
VALOR TOTAL DESPESAS COM ELETRICISTA R$ 139.578,12

* Previsão de horário de trabalho: Etapas 1º e 2º Turnos – Interior e Capital - 
Sábado - 7h às 18h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (10 horas)
Domingo - 7h às 21h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (13 horas)
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 14 dias

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                   (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de baixa e alta tensão
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 1.629,00 760,20
B Adicional de periculosidade 228,06
C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 988,26

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte 56,59 
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) 212,80 
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 269,39

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A 30,52 
B 35,72 
C 8,77 
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 do contingente 360,00 
E EPI CORONAVÍRUS 85,82 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 520,83

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 197,65
B SESI ou SESC 1,50% R$ 14,82
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 9,88
D INCRA 0,20% R$ 1,98
E Salário-educação 2,50% R$ 24,71
F FGTS 8,00% R$ 79,06
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 29,65
H SEBRAE 0,60% R$ 5,93

TOTAL 36,80% R$ 363,68

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 82,36
B R$ 30,31

TOTAL R$ 112,66

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,73
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,27

B.1 R$ 2,63
TOTAL R$ 3,63

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 45,30
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 3,62
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 20,78

C.1 – FGTS (40%) R$ 20,78
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei 13.932/2019

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,96

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,35

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 1,89
F.1 – FGTS (40%) R$ 1,89
F.2 – Contribuição Social (0%)  - Lei 13.932/2019

TOTAL R$ 72,90

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 109,81
B Ausência por doença R$ 13,73
C Licença-paternidade R$ 0,21
D Ausências legais R$ 2,75
E Ausência por acidente de trabalho R$ 3,29
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 129,78

G R$ 47,76
TOTAL R$ 177,54

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 363,68
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 112,66
4.3 Afastamento maternidade R$ 3,63
4.4 Custo para rescisão R$ 72,90
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 177,54

TOTAL R$ 730,40

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 80,28
B Lucro 5,00% R$ 129,46
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 19,34
COFINS – 3,00% R$ 89,28
INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 148,80

TOTAL R$ 467,17
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 988,26
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 269,39
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 520,83
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 730,40

Subtotal (A+B+C+D) R$ 2.508,88
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 467,17

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS) R$ 2.976,05

VALOR HORA R$ 28,99

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE 
DE MEDIDA)

Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) – atualização com base no IPCA acumulado

Materiais ( 1 kit para cada eletricista)– atualização com base no IPCA acumulado

Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista)– atualização com base no IPCA acumulado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2020.
À
SAD, em paralelo à COSEG e SMR para ciência.
 
Segue procedimento com os ajustes requeridos.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 06/08/2020, às 10:23, 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
0741512 e o código CRC 92E25E1E.

0010905-96.2019.6.02.8000 0741512v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2020.
À ACAGE, solicitando a avaliação dessa unidade

especializada quanto à Planilha_Eletricistas_Eleição_2020
(doc. 0741510), mencionada no Despacho
SEGEC (doc. 0741512), em atenção ao Parecer 1141 (doc.
0720378).

Oportunamente, informo que os respectivos
arquivos editáveis também foram encaminhados por e-mail
(doc. 0741511) a essa Unidade.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/08/2020, às 21:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741910 e o código CRC 49869C42.

0010905-96.2019.6.02.8000 0741910v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise, Planilhas. Eletricistas. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1426 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de estudos que visa a contratação

de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua,
de serviços de eletricista, para atender às necessidades
cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020,
conforme Termo de Referência presente no documento Sei
nº 0668182.

 
Em nossa análise anterior, Parecer nº 1141 / 2020 -

TRE-AL/PRE/ACAGE (0720378), esta unidade efetuou as
seguintes diligências:

- aferição da estimativa de custos dos insumos
diversos, pela SEIC;

- manifestação da AJ-DG acerca da possibilidade de
deslocamento do descanso semanal remunerado, no intuito de
se evitar a realização de horas extras, que possuem valor
majorado em relação à hora normal de trabalho,
posteriormente atendida, por meio do Parecer nº 1133 / 2020 -
TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0719958);

- indicação de quantitativos de horas estimadas
para o sábado e domingo conflitantes com o Termo de
Referência (Quadro Resumo da Contratação de Eletricistas -
Eleições 2020);

- indicação de quantitativo de funcionários
previstos para a etapa "Postos de Serviços – Técnico
Eletricista – Demais zonas" conflitantes com o Termo de
Referência (Quadro Resumo da Contratação de Eletricistas -
Eleições 2020);

- necessidade de memória de cálculo que demonstre
a apuração do valor previsto para a diária do sábado (véspera
da Eleição - 10 horas) e do domingo (dia da Eleição - 13
horas) para a etapa "Postos de Serviços – Técnico Eletricista –
Demais zonas - 1º Turno" e para o 2º Turno (Quadro Resumo
da Contratação de Eletricistas - Eleições 2020).

 
Os autos retornaram com novas

planilhas, 0741510, que, além de alterações no Quadro
Resumo, apresentou, ainda, inclusão de custo com materiais
de proteção individual, como medida protetiva à pandemida da
COVID-19, quais sejam, álcool em gel, luvas não cirúrgicas e
máscaras descartáveis. No entanto, importa ressaltar que para
constar da planilha de preços esses materiais tem que estar
presentes no Termo de Referência como obrigação da
contratada, nos quantitativos estimados pela área
demandante.

 
Registramos, ainda, a necessidade de ajuste no

citado Termo quanto ao período de execução do contrato, em
virtude da alteração das datas dos turnos das Eleições
2020,  para os dias 15 e 29 de novembro.

Parecer 1426 (0742075)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 154



 
Outrossim, recomendamos que a gestão

contratual, diante da manifestação do Senhor Assessor
Jurídico da Diretoria-Geral, Parecer nº 1133 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (0719958), abaixo, analise a possibilidade
de deslocamento do descanso semanal remunerado, no intuito
de se reduzir o quantitativo estimado de horas extras e,
consequentemente, o custo da contratação.

Logo, desde que haja acordo individual, esta
Assessoria Jurídica não enxerga óbices à
previsão de deslocamento dos dias de
descanso semanal remunerado (DSR) durante 
as semanas das Eleições 2020, na forma
proposta pela SAD (0718639) uma vez que tal
condição fará parte do edital a ser divulgado
amplamente entre as eventuais licitantes,
assim como da minuta contratual dele
decorrente.

 
Sem atentar para o período de execução do

contrato informado nas novas planilhas apresentadas, após
análise, observamos:

- Quadro Resumo (1º Turno - demais zonas e 2º
Turno - todas as zonas): Para esse pessoal, devem ser
previstos os totais de horas estimadas para o sábado (10
horas) e domingo (13 horas), já que eles trabalharão em
regime de diária;

- Quadro Resumo (1º Turno - valor por posto): O
valor informado não coincide com o constante da planilha de
custos e formação de preços, possivelmente em virtude de
ausência de fórmula.

 
Desta forma, devolvemos os autos a Vossa Senhoria

recomendando os ajustes abaixo, devendo os autos voltar a
esta Unidade após suas efetivações, para conclusão da
análise.

- aferição da estimativa de custos dos insumos
diversos, pela SEIC;

- ajustes no Termo de Referência (inclusão de
material de proteção; possível deslocamento do descanso
semanal remunerado e consequetente redução das horas
extras estimadas; e alteração no período de execução
contratual em virtude de alteração nas datas dos turnos das
Eleições 2020);

- posterior adequação da planilha de preços aos
valores apurados pela SEIC (insumos diversos), ao novo
Termo de Referência (alterações nos períodos  de execução do
contrato e/ou quantitativos de horas extras) e aos
apontamentos acima (quadro resumo).

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assessora de Contas e Apoio à Gestão em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 07/08/2020, às 09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742075 e o código CRC 8BB36E76.

0010905-96.2019.6.02.8000 0742075v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
Ao Senhor Gestor Designado (SMR) e à SEGEC
(cópia à SEIC)
 
Em atenção ao Parecer 1426, da ACAGE, solicito a

Vossa Senhoria e à Senhora Chefe da SEGEC, que tem
prestado valiosa contribuição ao trâmite do feito,  que sejam
promovidos os ajustes necessários no TR e respectivas
planilhas, devendo, para tanto, seguir as orientações
enumeradas no referido Parecer:

- aferição da estimativa de custos dos insumos
diversos, pela SEIC;
- ajustes no Termo de Referência (inclusão de
material de proteção; possível deslocamento
do descanso semanal remunerado e
consequetente redução das horas extras
estimadas; e alteração no período de execução
contratual em virtude de alteração nas datas
dos turnos das Eleições 2020);
- posterior adequação da planilha de preços
aos valores apurados pela SEIC (insumos
diversos), ao novo Termo de Referência
(alterações nos períodos  de execução do
contrato e/ou quantitativos de horas extras)
e aos apontamentos acima (quadro resumo).

Como se trata de processo relativo à contratação
destianada aos trabalhos eleitorais, peço a atenção dos
Senhores Chefes das Unidades acima citadas que, de forma
colaborativa e integrada, promovam as ações demandadas,
com a brevidade desejada.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2020, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742916 e o código CRC FE5CFBB1.

0010905-96.2019.6.02.8000 0742916v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
Senhor Chefe,
 
Em razão do Parecer 1426 evento 0742075 e

considerando o levantamento já efetuado por esta SEIC
evento 0725562 para os insumos EPI´s, questionamos quais
insumos ainda são necessários aferição de estimativa,
apontadas no referido parecer, e que nos informe para o
devido levantamento de preços.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/08/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743227 e o código CRC 3800C5F2.

0010905-96.2019.6.02.8000 0743227v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2020.
À SMR e à SEGEC.
 
Senhores Chefes,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho AEP (doc. 0742986), que faz referência ao Relatório
ACAGE (doc. 0740906), para que se pronuncie, no prazo
assinalado pela Presidência, em relação às recomendações
insertas no Parecer 1141, da ACAGE (doc. 0720378).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2020, às 21:46, 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
0747797 e o código CRC 8AF3550A.

0010905-96.2019.6.02.8000 0747797v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
À SEIC.
C/C: COSEG.
 
Senhor Chefe,
 
Em resposta ao Despacho SEIC 0743227, esta

gestão informa que não obstante a solicitação da ACAGE, não
descrever precisamente os referidos insumos, infere-se que os
insumos requeridos são aqueles constantes do item 2 do
Despacho SEGEC (0714893), os quais foram atualizados pelo
IPCA, mas a ACAGE requer nova cotação pela SEIC.

De forma, a auxiliar as ações da SEIC, esta gestão
aponta a referida consulta, consolidada para o contrato das
eleições de 2018, para servirem de referências e que constam
dos eventos (0390269), (0390272), (0390275), (0392140) e
Informação (0392142).

Sendo estas as informações requeridas, remeto os
autos para a continuidade do feito.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/08/2020, às 11:31, 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
0748153 e o código CRC 64DF7518.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.

 

2. Quantidades e especificações

Conforme Projeto Básico e demais Anexos.

 

3. Valor Estimado da contratação

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

4. Justificativa

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

5. Classificação Orçamentária

(A cargo da COFIN)

 

6. Gestão e fiscalização

Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos - SMR.

Fiscalização: NAT’S e Chefes dos Cartórios Eleitorais.

 

Maceió, 20 de agosto de 2020.

 

Responsável pela proposição do Termo de Referência:

 

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos

 

ANEXO I

Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.
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2. Finalidade

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

3. Estratégia de Contratação

Sugere-se que a modalidade licitatória utilizada seja o pregão eletrônico, tipo menor
preço.

 

4. Especificações dos serviços

4.1 Os profissionais desempenharão as atividades de verificação, de substituição e de
correção dos seguintes componentes:

tomadas elétricas;

disjuntores;

interruptores;

lâmpadas;

fiação elétrica.

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos, a serem eventualmente
substituídos nos locais de votação, serão fornecidos pelo TRE/AL, ao passo
que as ferramentas e demais itens necessários ao desempenho das atividades
dos eletricistas estarão sob a responsabilidade da empresa a ser contratada, a
qual deverá fornecer aos profissionais (i) as ferramentas de trabalho, tais
como: alicate universal, alicate de corte, estilete, chaves de fenda, chave
philips ou chave estrela, chave neon (teste), amperímetro etc, bem como (ii)
todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensáveis à
segurança dos eletricistas, a exemplo de óculos de segurança, capacetes de
proteção, luvas isolantes etc, assim como (iii) todos os equipamentos de
proteção individual (EPI's), em decorrência da Pandemia da COVID-19, a
exemplo de álcool em gel 70º, luvas não cirurgicas e máscaras descartáveis
etc, em atendimento as prescrições da Resolução CNJ nº 322/2020, art. 5º,
I, tudo em conformidade com a legislação e a norma regulamentadora
vigentes. 
 

5. Qualificação dos profissionais

Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades de eletricista.

 

6. Local de apresentação

Sede dos Cartórios Eleitorais.

 

7. Deslocamento

Os profissionais poderão ser deslocados entre os diversos Locais de Votação e
Municípios da área de abrangência da Zona Eleitoral e, na etapa de suporte aos NATs,
na respectiva área de abrangência de cada NAT.

 

8. Horário de trabalho

Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h

Sábados – de 8h às 12h

Etapas 1º Turno no Interior e 1º e 2º Turnos Capital para o pleito de 2020.

Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.
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Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

 

9. Período de execução do trabalho

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Data: 02 de novembro a 13 de novembro/2020. 24 (vinte e quatro) eletricistas.

Etapa do 1º Turno – Interior e Capital

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 14 e 15 de novembro/2020. 59 (cinquenta e
nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35
outros eletricistas).

Etapa do 2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Capital 

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 28 e 29 de novembro/2020. 10 (dez)
eletricistas (2 eletricistas para cada zona eleitoral da Capital - 1ª; 2ª; 3ª; 33ª e 54ª
Zonas Eleitorais).

 

10. Prazos

10.1 O TRE/AL deverá concluir todos os procedimentos relativos à contratação até o
dia 30 de setembro de 2020.

10.2 A lista por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos
profissionais que atuarão nas Eleições 2020, deverá ser apresentada até o dia 16 de
outubro de 2020.

10.3 O contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando o
prazo estipulado para pagamento.

 

11. Valor estimado

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

12. Formulação da Proposta de Preço

A proposta de preços das empresas participantes deverão ser formuladas
considerando os seguintes itens:

a. o valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

b. a descrição completa dos serviços ofertados;

c. prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

d. declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
à prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias
e trabalhistas;

e. planilha de Custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta,
a ser preenchida conforme modelos previstos nos Anexos, a qual deverá conter:

e.1) despesas com transporte, alimentação e hospedagem a serem desembolsadas
pela empresa de forma direta ou pela concessão de ajuda de custo, se esta foi a opção
detalhada no plano de logística;

e.2) despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3) o percentual máximo de lucro, que não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) incidente sobre o somatório dos montantes A+B+Despesas Administrativas.
Deverá haver compatibilidade entre o plano de planilha de custos e plano de logística
apresentado para execução dos serviços;

e.4) obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao pessoal
contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f. plano Detalhado de Logística, considerando:

f.1) as atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais, além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2) A necessidade de o posto de trabalho permanecer em atividade constante,
independentemente do profissional a ele vinculado;

 

13. Documentos de Habilitação
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Para a habilitação ao procedimento licitatório, os proponentes deverão estar
cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. As
empresas cadastradas no SICAF poderão ter sua regularidade habilitatória verificada
pelas declarações extraídas do sistema, o Certificado de Registro Cadastral do SICAF,
que poderá ser obtido, inclusive pelo próprio pregoeiro, no ACESSO LIVRE (consultas)
do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

14. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a. executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b. manter preposto para acompanhamento do contrato;

c. assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

d. arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e
demais benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha
de Custo e no Plano de Logística;

e. responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos
eletricistas;

f. promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de
incompatibilidades funcionais;

g. apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

 

15. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a. permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;

b. proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

c. efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d. comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material de uso obrigatório;

e. fiscalizar a execução do contrato.

 

16. Pagamentos

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes
condições:

a. O pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados,
comprovados e atestados;

b. O prazo máximo de pagamento é de dez dias úteis, a partir da data da
apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente
quitado, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;

c. o CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

d. não será admitido pagamento antecipado;

e. o TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS;

f. se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na
forma acima.

 

17. Sanções Contratuais

17.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, garantindo a
prévia e ampla defesa:
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a. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas
faltas, aplicar outras mais severas;

b. multa de mora de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total do contrato
(soma dos preços dos dois turnos eleitorais), em virtude de atraso no
cumprimento das obrigações estabelecidas;

c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das Eleições
2020;

17.2. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa.

17.3. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.4. As multas poderão ser cumuladas.

 

18. Distribuição dos profissionais

18.1. ETAPA DE SUPORTE AOS NATs

NAT Área Zonas
Qtde. de Técnicos

NAT’S

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

4

Maceió II II

6ª - Atalaia
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal
Deodoro

2

São Miguel dos Campos III

7ª - Coruripe
18ª - São Miguel
dos Campos
47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata

2

Arapiraca IV

20ª - Traipu
22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio
Vilela
44ª - Girau do
Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

4

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos
Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

2

Delmiro Gouveia VI

27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
40ª - Delmiro

2
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Gouveia

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar
19ª - Santana do
Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da
Tapera

2

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da
Laje
21ª - União dos
Palmares
53ª - Joaquim
Gomes

2

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do
Colégio

2

Porto Calvo X

12ª - Passo de
Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luís do
Quitunde

2

TOTAL 24

 

18.2. ETAPAS ELEIÇÕES 2020 – 1º E 2º TURNOS

Zona Município
Qtde. de Técnicos

1º Turno
Qtde. de Técnicos

2º Turno

1ª Maceió 2 2

2ª Maceió 2 2

3ª Maceió 2 2

5ª Viçosa 2 0

6ª Atalaia 1 0

7ª Coruripe 1 0

8ª Pilar 2 0

9ª Murici 1 0

10ª Palmeira dos Índios 1 0

11ª Pão de Açúcar 1 0

12ª Passo de Camaragibe 2 0

13ª Penedo 1 0

14ª Porto Calvo 2 0

15ª Rio Largo 1 0

16ª São José da Lage 1 0

17ª São Luís do Quitunde 1 0

18ª São Miguel dos Campos 1 0

19ª Santana do Ipanema 1 0

20ª Traipu 1 0
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21ª União dos Palmares 1 0

22ª Arapiraca 2 0

26ª Marechal Deodoro 1 0

27ª Mata Grande 1 0

28ª Quebrangulo 2 0

29ª Batalha 2 0

31ª Major Izidoro 1 0

33ª Maceió 2 2

34ª Teotônio Vilela 1 0

37ª Porto Real do Colégio 2 0

39ª Água Branca 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0

44ª Girau do Ponciano 1 0

45ª Igaci 1 0

46ª Cacimbinhas 2 0

47ª Campo Alegre 1 0

48ª Boca da Mata 2 0

49ª São Sebastião 1 0

50ª Maravilha 1 0

51ª São José da Tapera 1 0

53ª Joaquim Gomes 2 0

54ª Maceió 2 2

55ª Arapiraca 2 0

TOTAL 59 10

Critérios:

01 (um) técnico para cada Zona Eleitoral;

01 (um) técnico adicional para as Zonas Eleitorais com mais de 200 (duzentas) seções
ou com 3 (três) ou mais municípios termos.

 

19. Tabela de Abrangência dos NATs
 

NAT Área Zonas

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

Maceió II II
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal Deodoro

São Miguel dos Campos III

4ª - Anadia
7ª - Coruripe
18ª - São Miguel dos Campos
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47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata

Arapiraca IV

20ª - Traipu
22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio Vilela
44ª - Girau do Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

Delmiro Gouveia VI
27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
40ª - Delmiro Gouveia

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar
19ª - Santana do Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da Tapera

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da Laje
21ª - União dos Palmares
53ª - Joaquim Gomes

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do Colégio

Porto Calvo X
12ª - Passo de Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luis do Quitunde

 

ANEXO II - 24 (VINTE E QUATRO) ELETRICISTAS DE 02/11/2020 A 13/11/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA
UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 14 dias (02/11/2020 a 15/11/2020)
       

Tipo da contratação:
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( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  
2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  
E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19).  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
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A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
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A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS)  
VALOR HORA  

 

ANEXO III - 35 (TRINTA E CINCO) ELETRICISTAS DE 14/11/2020 A 15/11/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (14/11/2020 e 15/11/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
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1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  
E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19).  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       

VALOR
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Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR
(R$)

A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
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Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  
VALOR HORA  

ANEXO IV - 10 (DEZ) ELETRICISTAS DE 28/11/2020 A 29/11/2020 (SE HOUVER 2º TURNO)
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (28/11/2020 e 29/11/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
(R$)
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A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  
E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19)  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  
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TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
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E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  
VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  

VALOR HORA  

 

  

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/08/2020, 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
0748168 e o código CRC 5B87EE8C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Esta setorial já procedeu a atualização do Termo de

Referência 0748168, porém reitera a esta Secretaria de
Administração que não possui expertise na formulação das
planilhas de custos de mão de obra, em consonância com a
legislação vigente, IN 04 e 05 do MPOG, sendo imprescindível
a designação de servidor devidamente apto, para instruir os
autos com os valores referenciais para a contratação. Esta
contratação é imprescindível para o bom andamento do pleito
de 2020, e esta não expertise, por parte deste subscritor, está
ensejando muito retrabalho e proporcionando atrasos nesta
contratação.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto os autos para análise e deliberação da SAD.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/08/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0748171 e o código CRC 151B5439.
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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 agosto de 2020.
À SAD
Senhor Secretário,
 

Em atenção ao despacho SMR 0748153 e em
atendimento ao despacho GSAD 0742916 e Parecer 1426 - ACAGE
0742075 esta Seção de Instrução de Contratações realizou cotação
de preços, mediante pesquisa através da ferramenta banco de
preços, para os insumos diversos, contratação de eletricistas,
Eleições 2020, conforme detalhamento abaixo:

A - Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)
R$ 29,54, ver relatório de cotação BP 0748988;

 
B - Materiais (um kit para cada eletricista) R$ 194,09 e

20% de 1 kit, considerando 1 kit para cada 5 pessoas R$ 194,09/5= 
R$ 38,82 ver relatório de cotação BP 0749013;

 
C - Equipamentos (um kit para cada eletricista) R$ 48,00

e 20% de 1 kit - considerando 1 kit para cada 5 pessoas R$ 48,00/5=
9,60, ver relatório de cotação BP 0749024.

 
Quanto ao item D - Outros ( Hospedagem) - previsão de

1/5 do contingente - os valores constantes na Convenção Coletiva de
Trabalho - CCT 2020 (0719855),  juntada aos autos pela SMR, que
servirão de base de cálculo para as despesas com deslocamento, são
de R$ 50,00 sem pernoite e R$ 100,00 com pernoite.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 21/08/2020, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/08/2020, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749039 e o código CRC 114D4D77.

0010905-96.2019.6.02.8000 0749039v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
Ao Senhor Gestor Designado (SMR) e à SEGEC,
 
Remeto os presentes autos para apresentar o

levantamento realizado pela SEIC em seu Despacho
(doc. 0749039), mediante solicitação realizada no Despacho
SMR (doc. 0748153), para a respectiva continuidade do feito.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/08/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0749905 e o código CRC 61F95E63.

0010905-96.2019.6.02.8000 0749905v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
À SEGEC.
C/C: COSEG e GSAD.
 
Senhora Chefa,
 
Solicito, encarecidamente, mais uma vez os bons

préstimos de Vossa Senhoria, quanto a análise e adequação
destas planilhas enviadas pela a ACAGE, de forma a
consolidarmos esta peça técnica, essencial para a finalização
desta contratação, imprescindível para o pleito eleitoral de
2020. Informo, ainda que a SEIC já procedeu a nova cotação
dos insumos requeridos pela ACAGE, no evento SEI nº
0749039 e este subscritor procedeu a atualização do Termo de
Referência, por intermédio do evento SEI nº 0748168.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/08/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750077 e o código CRC 4A364423.

0010905-96.2019.6.02.8000 0750077v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2020.
À AEP.
 
Senhora Assessora Especial,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0747797, este

subscritor prestar-lhe a informação que já foi instruído estes
autos, com as informações requeridas pela ACAGE, no
Parecer nº 1141 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE, com a juntada
dos documentos constantes nos eventos SEI nº 0748168
(Termo de Referência ajustado), 0749039 (Cotação efetuada
pela SEIC) e 0738420 (Estimativa de custo dos equipamentos
de proteção individuais contra a COVID19).

Em ato contínuo, este subscritor informa que a
demora na devida instrução, bem como os diversos
retrabalhos, quanto a definição da estimativa da contratação,
deve-se ao fato que este subscritor não possui expertise na
formulação das planilhas de custos de mão de obra, em
consonância com a legislação vigente, IN 04 e 05 do MPOG,
visto que tais ações não integram as competências da Seção
de Manutenção e Reparos-SMR, tão pouco já foram
executadas por este subscritor, no exercício das minhas
funções, como engenheiro civil deste Egrégio Tribunal.

Porém, enfatizo que tais incompetências se dão
para a referida instrução de contratação dos serviços
(estimativa de custo da mão de obra), já para a coordenação
das ações dos profissionais (eletricistas), após a referida
contratação, este subscritor encontra-se plenamente apto,
pois são ações cotidianas do profissional de engenharia.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto estes autos com os mais sinceros votos de apreço e
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consideração.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/08/2020, às 18:00, 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
0750083 e o código CRC 3476EB15.

0010905-96.2019.6.02.8000 0750083v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.

 

Cuida-se de manifestação, registrada pela Seção de
Manutenção e Reparos (0750083), em atenção a despacho exarado
pela Secretaria de Administração (0747797), que, por sua vez, fez
referência ao despacho desta Presidência 0742986, exarado nos
autos eletrônicos do Processo SEI nº 0007052-45.2020.6.02.8000.

Referido feito tramita por provocação da Assessoria de
Contas e Apoio à Gestão – ACAGE no desempenho do que lhe atribui
o artigo 17, inciso XXXIII, da Res.-TRE/AL nº 15.904/2018 -
Regulamento da Secretaria deste Tribunal -, ocasião em que
apresentou relatório bimestral de sua alçada.

Isso posto, determino o imediato redirecionamento
destes autos à Secretaria de Administração para que, como unidade
referida em relatório, proceda à consolidação das informações,
consoante o determinado no indigitado Despacho 0742986.

Uma vez formalizada a manifestação da Secretaria de
Administração, tal aparte será objeto de análise pela Assessoria
demandante.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 25/08/2020, às 23:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750276 e o código CRC 31E0A85A.
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
À Assessoria Especial da Presidência
(em paralelo, à ACAGE)
 
Senhora Assessora Especial,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho AEP (doc. 0750276), para informar que, conforme
determinado no Despacho AEP (doc. 0742986), inserto no
Processo SEI nº 0007052-45.2020.6.02.8000, foram
apresentadas, através do Despacho GSAD (doc. 0753512), as
informações referentes ao status dos direcionamentos já
realizados às Unidades responsáveis por apresentarem os
pronunciamentos referentes aos apontamentos realizados no
Relatório ACAGE (doc. 0740906).

Em paralelo, evoluo o feito à ACAGE, requerendo o
especial obséquio de a Unidade complementar a eleboração da
planilha necessária à instrução do feito, tendo em vista a
atual situação da SEGEC, cuja titular e seu substituto estão
afastados por motivo de saúde, e o fato de o gestor designado
afirmar não possuir expertise para elaborar a planilha
demandada, conforme consta do Despacho SMR 0750083.

A solicitação em tela deve-se ao fato de se tratar de
contratação essencial à bia condução do pleito, de tal forma
que o momento reclama medidas urgentes para a breve
conclusão do feito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2020, às 21:02, 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
0754272 e o código CRC 0DE7FF2A.

0010905-96.2019.6.02.8000 0754272v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
 
À Assessoria da Presidência,
 
Senhora Assessora,
 
Considerando o Despacho GSAD - 0754272, cientes

da hierarquia existente entre as Unidades, assegurando que
atenderemos, de pronto, determinação de instância superior,
reforçamos o já exposto por esta Assessoria, no sentido de
que a finalidade da planilha de custos e formação de preços
é detalhar os componentes de custos que incidem na
formação do preço dos serviços, refletindo o efetivo encargo
financeiro que decorre dos componentes que oneram a
execução do serviço, sendo, a estimativa de preço apurada,
peça obrigatória dos Estudos Preliminares, constituindo,
assim, atividade típica da área demandante, além do que, o
conhecimento do conteúdo da planilha se torna indispensável
ao acompanhamento da execução contratual, para atuação
nos futuros procedimentos correlacionados, tais como os de
pagamentos (remuneração, benefícios mensais e diários,
encargos sociais e trabalhistas e tributos).

Outrossim, ressaltamos, ainda, que, além da
atribuição de acompanhar a elaboração das planilhas de
composição de preço, esclarecendo todas as dúvidas que
surjam no decorrer desta elaboração, possuímos a importante
atribuição de conferência de todos os cálculos, impossível de
ser realizado pela unidade executora.

Nesse sentido, registramos orientações já efetuadas
por esta Unidade, constituindo em apoio total à legislação
vigente, verificação de fórmulas em planilhas eletrônicas,
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verificação de adequação das planilhas ao Termo de
Referência, economicidade da contratação, composição de
custos diversas e aferição das estimativas de custos:

- Parecer nº 44 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(14/01/2020 - 0643196);

- Parecer nº 787 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(28/04/2020 - 0692404);

- Parecer nº 1039 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(03/06/2020 - 0715294);

- Parecer nº 1141 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(16/06/2020 - 0720378);

- Parecer nº 1426 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(07/08/2020 - 0742075).

Assim, entendemos que atribuir a esta Assessoria a
responsabilidade de elaborar as planilhas que irão nortear o
valor a ser contratado, sem que uma instância superior possa
revisá-la, é temeroso, podendo repercurtir em uma
contratação mais onerosa a este Regional ou em licitação
deserta, que também repercute em ônus para a Administração.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Asssessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 02/09/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 02/09/2020, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754708 e o código CRC 6D28F6EF.
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2020.
 
Consto, no feito, contundente divergência envolvendo a

Secretaria de Administração (0754272) e a Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão (0754871) quanto à ao encargo de elaboração de
planilha referente à contratação dos serviços de profissionais
eletricistas.

Sobrelevadas as razões práticas e as repercussões
jurídicas do que suscitaram as unidades em seus respectivos
pronunciamentos, determino a remessa dos autos à Assessoria
Jurídica desta Presidência para análise e manifestação.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/09/2020, às 19:51, 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
0754871 e o código CRC A672968D.

0010905-96.2019.6.02.8000 0754871v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Esta setorial procedeu nova atualização do Termo

de Referência, para a contratação de eletricistas das eleições
2020, em decorrência das orientações da Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica deste Tribunal, explanadas
na Cartilha de Retomada ao Trabalho (0750877), ensejando no
documento inserido no evento SEI n° 0759210.

Este documento estabeleceu novos equipamentos
de proteção individual - EPI's, a exemplo do face shield,
ocasionando a necessidade de revisão e atualização dos
dispositivos quantificados anteriormente no evento SEI n°
0738420.

A seguir será descrito a metodologia de
quantificação dos EPI's para combate a pandemia da COVID-
19, assim como a mensução do custo por eletricista, para as
eleições 2020, com base nas informações juntadas aos autos
pela SEIC e em atendendo as prescrições da Resolução CNJ nº
322/2020, art. 5º, I, combinada com as prescrições da Cartilha
de Retomada ao Trabalho (0750877) elaborada pela AAMO.

Os itens quantificados para cada eletricista foram
os seguintes: álcool gel 70° - 1 unidade por eletricista/turno,
máscaras descartáveis - 1 unidade a cada 2h de
trabalho/eletricista e face shields - 1 unidade por eletricista,
as luvas não cirúrgicas foram suprimidas, pois eletricitas
utilizam luvas próprias para a atividade. Os custos unitários
destes dispositivos foram obtidos pela SEIC, e constam nos
eventos 0725562 e 0750559.
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O custo total destes EPI's para as eleições 2020 (1º
e 2º turnos, sendo o último só na capital) foi de R$ 6.413,17
(seis mil, quatrocentos e treze reais e dezessete centavos),
para um total de 69 (sessenta e nove eletricistas - 59 (1°
turno) e 10 (2° turno)), ensejando num custo de R$ 92,95
(noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) por
eletricista.

Por fim, destaco que este novo Termo de
Referência 0759210, descreve um período de execução de 13
(treze) dias, para o 1° turno - 03 a 15 de novembro de 2020.
Esta adequação do prazo de execução foi necessária, para
compatibilizar com as novas datas das eleições 2020,
definidas pela Emenda Constitucional n° 107, evitando o
início da execução destes serviços no feriado de finados, 02
de novembro de 2020 (segunda-feira).

Apesar de já termos tratado deste assunto em
reunião, inclusive com a Direção Geral, este subscritor reitera
a esta Secretaria de Administração que não possui
expertise na formulação das planilhas de custos de mão de
obra, em consonância com a legislação vigente, IN 04 e 05 do
MPOG, sendo imprescindível a designação de servidor
devidamente apto, para instruir os autos com os valores
referenciais para a contratação. Esta contratação é
imprescindível para o bom andamento do pleito de 2020, e
esta não expertise, por parte deste subscritor, está ensejando
muito retrabalho e proporcionando atrasos nesta contratação.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto os autos para análise e deliberação da SAD.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/09/2020, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759082 e o código CRC 4C2B15FD.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.

 

2. Quantidades e especificações

Conforme Projeto Básico e demais Anexos.

 

3. Valor Estimado da contratação

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

4. Justificativa

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

5. Classificação Orçamentária

(A cargo da COFIN)

 

6. Gestão e fiscalização

Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos - SMR.

Fiscalização: NAT’S e Chefes dos Cartórios Eleitorais.

 

Maceió, 20 de agosto de 2020.

 

Responsável pela proposição do Termo de Referência:

 

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos

 

ANEXO I

Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.

 

Termo de Referência SMR 0759210         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 255



 

2. Finalidade

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

3. Estratégia de Contratação

Sugere-se que a modalidade licitatória utilizada seja o pregão eletrônico, tipo menor
preço.

 

4. Especificações dos serviços

4.1 Os profissionais desempenharão as atividades de verificação, de substituição e de
correção dos seguintes componentes:

tomadas elétricas;

disjuntores;

interruptores;

lâmpadas;

fiação elétrica.

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos, a serem eventualmente
substituídos nos locais de votação, serão fornecidos pelo TRE/AL, ao passo
que as ferramentas e demais itens necessários ao desempenho das atividades
dos eletricistas estarão sob a responsabilidade da empresa a ser contratada, a
qual deverá fornecer aos profissionais (i) as ferramentas de trabalho, tais
como: alicate universal, alicate de corte, estilete, chaves de fenda, chave
philips ou chave estrela, chave neon (teste), amperímetro etc, bem como (ii)
todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensáveis à
segurança dos eletricistas, a exemplo de óculos de segurança, capacetes de
proteção, luvas isolantes etc, assim como (iii) todos os equipamentos de
proteção individual (EPI's), em decorrência da Pandemia da COVID-19, a
exemplo de álcool em gel 70º, face shield e máscaras descartáveis etc, em
atendimento as prescrições da Resolução CNJ nº 322/2020, art. 5º,
I, combinada com as prescrições da Cartilha de Retomada ao Trabalho
(0750877) elaborada pela AAMO, tudo em conformidade com a legislação e
a norma regulamentadora vigentes. 
 

5. Qualificação dos profissionais

Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades de eletricista.

 

6. Local de apresentação

Sede dos Cartórios Eleitorais.

 

7. Deslocamento

Os profissionais poderão ser deslocados entre os diversos Locais de Votação e
Municípios da área de abrangência da Zona Eleitoral e, na etapa de suporte aos NATs,
na respectiva área de abrangência de cada NAT.

 

8. Horário de trabalho

Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h

Sábados – de 8h às 12h

Etapas 1º Turno no Interior e 1º e 2º Turnos Capital para o pleito de 2020.
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Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

 

9. Período de execução do trabalho

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Data: 03 de novembro a 13 de novembro/2020. 24 (vinte e quatro) eletricistas.

Etapa do 1º Turno – Interior e Capital

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 14 e 15 de novembro/2020. 59 (cinquenta e
nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35
outros eletricistas).

Etapa do 2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Capital 

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 28 e 29 de novembro/2020. 10 (dez)
eletricistas (2 eletricistas para cada zona eleitoral da Capital - 1ª; 2ª; 3ª; 33ª e 54ª
Zonas Eleitorais).

 

10. Prazos

10.1 O TRE/AL deverá concluir todos os procedimentos relativos à contratação até o
dia 30 de setembro de 2020.

10.2 A lista por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos
profissionais que atuarão nas Eleições 2020, deverá ser apresentada até o dia 16 de
outubro de 2020.

10.3 O contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando o
prazo estipulado para pagamento.

 

11. Valor estimado

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

12. Formulação da Proposta de Preço

A proposta de preços das empresas participantes deverão ser formuladas
considerando os seguintes itens:

a. o valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

b. a descrição completa dos serviços ofertados;

c. prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

d. declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
à prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias
e trabalhistas;

e. planilha de Custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta,
a ser preenchida conforme modelos previstos nos Anexos, a qual deverá conter:

e.1) despesas com transporte, alimentação e hospedagem a serem desembolsadas
pela empresa de forma direta ou pela concessão de ajuda de custo, se esta foi a opção
detalhada no plano de logística;

e.2) despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3) o percentual máximo de lucro, que não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) incidente sobre o somatório dos montantes A+B+Despesas Administrativas.
Deverá haver compatibilidade entre o plano de planilha de custos e plano de logística
apresentado para execução dos serviços;

e.4) obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao pessoal
contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f. plano Detalhado de Logística, considerando:

f.1) as atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais, além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2) A necessidade de o posto de trabalho permanecer em atividade constante,
independentemente do profissional a ele vinculado;
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13. Documentos de Habilitação

Para a habilitação ao procedimento licitatório, os proponentes deverão estar
cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. As
empresas cadastradas no SICAF poderão ter sua regularidade habilitatória verificada
pelas declarações extraídas do sistema, o Certificado de Registro Cadastral do SICAF,
que poderá ser obtido, inclusive pelo próprio pregoeiro, no ACESSO LIVRE (consultas)
do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

14. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a. executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b. manter preposto para acompanhamento do contrato;

c. assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

d. arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e
demais benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha
de Custo e no Plano de Logística;

e. responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos
eletricistas;

f. promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de
incompatibilidades funcionais;

g. apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

 

15. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a. permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;

b. proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

c. efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d. comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material de uso obrigatório;

e. fiscalizar a execução do contrato.

 

16. Pagamentos

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes
condições:

a. O pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados,
comprovados e atestados;

b. O prazo máximo de pagamento é de dez dias úteis, a partir da data da
apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente
quitado, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;

c. o CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

d. não será admitido pagamento antecipado;

e. o TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS;

f. se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na
forma acima.

 

17. Sanções Contratuais

17.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, garantindo a
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prévia e ampla defesa:

a. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas
faltas, aplicar outras mais severas;

b. multa de mora de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total do contrato
(soma dos preços dos dois turnos eleitorais), em virtude de atraso no
cumprimento das obrigações estabelecidas;

c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das Eleições
2020;

17.2. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa.

17.3. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.4. As multas poderão ser cumuladas.

 

18. Distribuição dos profissionais

18.1. ETAPA DE SUPORTE AOS NATs

NAT Área Zonas
Qtde. de Técnicos

NAT’S

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

4

Maceió II II

6ª - Atalaia
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal
Deodoro

2

São Miguel dos Campos III

7ª - Coruripe
18ª - São Miguel
dos Campos
47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata

2

Arapiraca IV

20ª - Traipu
22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio
Vilela
44ª - Girau do
Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

4

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos
Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

2

27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
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Delmiro Gouveia VI 39ª - Água Branca
40ª - Delmiro
Gouveia

2

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar
19ª - Santana do
Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da
Tapera

2

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da
Laje
21ª - União dos
Palmares
53ª - Joaquim
Gomes

2

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do
Colégio

2

Porto Calvo X

12ª - Passo de
Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luís do
Quitunde

2

TOTAL 24

 

18.2. ETAPAS ELEIÇÕES 2020 – 1º E 2º TURNOS

Zona Município
Qtde. de Técnicos

1º Turno
Qtde. de Técnicos

2º Turno

1ª Maceió 2 2

2ª Maceió 2 2

3ª Maceió 2 2

5ª Viçosa 2 0

6ª Atalaia 1 0

7ª Coruripe 1 0

8ª Pilar 2 0

9ª Murici 1 0

10ª Palmeira dos Índios 1 0

11ª Pão de Açúcar 1 0

12ª Passo de Camaragibe 2 0

13ª Penedo 1 0

14ª Porto Calvo 2 0

15ª Rio Largo 1 0

16ª São José da Lage 1 0

17ª São Luís do Quitunde 1 0

18ª São Miguel dos Campos 1 0

19ª Santana do Ipanema 1 0
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20ª Traipu 1 0

21ª União dos Palmares 1 0

22ª Arapiraca 2 0

26ª Marechal Deodoro 1 0

27ª Mata Grande 1 0

28ª Quebrangulo 2 0

29ª Batalha 2 0

31ª Major Izidoro 1 0

33ª Maceió 2 2

34ª Teotônio Vilela 1 0

37ª Porto Real do Colégio 2 0

39ª Água Branca 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0

44ª Girau do Ponciano 1 0

45ª Igaci 1 0

46ª Cacimbinhas 2 0

47ª Campo Alegre 1 0

48ª Boca da Mata 2 0

49ª São Sebastião 1 0

50ª Maravilha 1 0

51ª São José da Tapera 1 0

53ª Joaquim Gomes 2 0

54ª Maceió 2 2

55ª Arapiraca 2 0

TOTAL 59 10

Critérios:

01 (um) técnico para cada Zona Eleitoral;

01 (um) técnico adicional para as Zonas Eleitorais com mais de 200 (duzentas) seções
ou com 3 (três) ou mais municípios termos.

 

19. Tabela de Abrangência dos NATs
 

NAT Área Zonas

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

Maceió II II
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal Deodoro

4ª - Anadia
7ª - Coruripe
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São Miguel dos Campos III 18ª - São Miguel dos Campos
47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata

Arapiraca IV

20ª - Traipu
22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio Vilela
44ª - Girau do Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

Delmiro Gouveia VI
27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
40ª - Delmiro Gouveia

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar
19ª - Santana do Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da Tapera

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da Laje
21ª - União dos Palmares
53ª - Joaquim Gomes

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do Colégio

Porto Calvo X
12ª - Passo de Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luis do Quitunde

 

ANEXO II - 24 (VINTE E QUATRO) ELETRICISTAS DE 03/11/2020 A 13/11/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA
UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 13 dias (03/11/2020 a 15/11/2020)
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Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  
2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  
E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19).  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR
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4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % (R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR
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5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % (R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS)  
VALOR HORA  

 

ANEXO III - 35 (TRINTA E CINCO) ELETRICISTAS DE 14/11/2020 A 15/11/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (14/11/2020 e 15/11/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
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DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  
E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19).  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
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Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR
(R$)

A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
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Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  
VALOR HORA  

ANEXO IV - 10 (DEZ) ELETRICISTAS DE 28/11/2020 A 29/11/2020 (SE HOUVER 2º TURNO)
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (28/11/2020 e 29/11/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA Quantidade Valor Total
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1. REMUNERAÇÃO Quantidade Unitário (R$) (R$)
A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  
E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19)  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos  
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B.1 pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Termo de Referência SMR 0759210         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 270



Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  
VALOR HORA  

 

  

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/09/2020, às 17:02, 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
0759210 e o código CRC D915C503.
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ANEXO _____

QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTAS – ELEIÇÕES 2020

Potos de Serviços – Técnico Eletricista – NAT Quantidade Valor por Posto (14 dias) Total
Total de postos NAT (14 dias) 24 R$ 2.348,56 R$ 56.365,51
Hora extra sem adicional noturno Quantidade Valor por funcionário Total
Total estimado por funcionário, para os dias 21/09 a 02/10 24 R$ 556,08 R$ 13.345,95

Total R$ 69.711,46
Potos de Serviços – Técnico Eletricista – Demais zonas Quantidade Valor Diária Total
*35 homens – Dia da eleição 1º Turno – domingo (13 horas) 35 R$ 320,26 R$ 11.209,05
* 35 homens -  Véspera 1º Turno – sábado (10 horas) 35 R$ 246,35 R$ 8.622,35

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 1º TURNO (59 homens) R$ 89.542,86

* 10 homens – Dia da eleição 2º Turno – domingo (13 horas) 10 R$ 320,26 R$ 3.202,59
* 10 homens -  Véspera 2º Turno - sábado (10 horas) 10 R$ 246,35 R$ 2.463,53

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 2º TURNO (10 homens x 2 dias) R$ 5.666,11
VALOR TOTAL DESPESAS COM ELETRICISTA R$ 95.208,97

* Previsão de horário de trabalho: Etapas 1º e 2º Turnos – Interior e Capital - 
Sábado - 7h às 18h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (10 horas)
Domingo - 7h às 21h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (13 horas)
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 13 dias (03 a 15 de novembro/2020)

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                 (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de baixa e alta tensão
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 1.629,00 705,90
B Adicional de periculosidade 211,77
C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 917,67

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte 45,25 
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) 182,40 
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 227,65

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) 29,54 
B Materiais ( 1 kit para cada eletricista) 38,82 
C Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista) 9,60 
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 do contingente 220,00 
E EPI CORONAVÍRUS

Protetor facial (face shield) 18,53 
Touca (1 por dia) 2,88 
Máscaras (3 máscaras por dia) 78,84 
Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) 5,85 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 404,06

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 183,53
B SESI ou SESC 1,50% R$ 13,77
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 9,18
D INCRA 0,20% R$ 1,84
E Salário-educação 2,50% R$ 22,94
F FGTS 8,00% R$ 73,41
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 27,53
H SEBRAE 0,60% R$ 5,51

TOTAL 36,80% R$ 337,70

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário
B

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,68
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,25

B.1 R$ 2,25
TOTAL R$ 3,18

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 42,06
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 3,36
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 16,15

C.1 – FGTS (40%) R$ 16,15
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei 13.932/2019

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,89

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,33

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 1,47
F.1 – FGTS (40%) R$ 1,47
F.2 – Contribuição Social (0%)  - Lei 13.932/2019

TOTAL R$ 64,26

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias
B Ausência por doença R$ 12,75
C Licença-paternidade R$ 0,19
D Ausências legais R$ 2,55
E Ausência por acidente de trabalho R$ 3,06
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 18,54

G R$ 6,82
TOTAL R$ 25,37

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 337,70
4.2 13º (décimo terceiro) salário
4.3 Afastamento maternidade R$ 3,18
4.4 Custo para rescisão R$ 64,26
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 25,37

TOTAL R$ 430,52

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 63,36
B Lucro 5,00% R$ 102,16
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 15,27
COFINS – 3,00% R$ 70,46
INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 117,43

TOTAL R$ 368,67
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 917,67
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 227,65
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 404,06
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 430,52

Subtotal (A+B+C+D) R$ 1.979,89
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 368,67

VALOR TOTAL POSTO (13 DIAS) R$ 2.348,56

VALOR HORA R$ 24,64

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE 
DE MEDIDA)

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)
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ANEXO ____

HORAS-EXTRAS SEM ADICIONAL NOTURNO

Remuneração

Valor Hora Extra Valor  Hora Extra

Subtotal Subtotal ISS (5%) Total

60% 100% Sábado Domingo Sábado Domingo

Técnico Eletricista R$ 2.117,70 R$ 15,40 R$ 19,25 6 13 R$ 92,41 R$ 250,27 R$ 342,68 R$ 126,11 R$ 468,79 R$ 15,00 R$ 24,19 R$ 507,98 R$ 3,61 R$ 16,68 R$ 27,80 R$ 556,08
Total estimado 6 13 R$ 92,41 R$ 250,27 R$ 342,68 R$ 126,11 R$ 468,79 R$ 15,00 R$ 24,19 R$ 507,98 R$ 3,61 R$ 16,68 R$ 27,80 R$ 556,08

Posto 
de 

Serviço
Categoria 

Profissional

Quantidade de 
horas

Total Hora 
Extra

Encargos 
Sociais

Custos 
indiretos 
(3,20%)

Lucro 
(5,00%)

PIS 
(0,65%)

COFINS 
(3,00%)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
 
Sr. Secretário de Administração,
 
Segue o processo com novo termo de

referência 0759210 e  planilhas 0759548 alterados a partir
dos apontamentos do Parecer ACAGE 1426 (0742075), nos
seguintes termos:

a) Ajuste quanto ao período de execução do
contrato, adequando-o a alteração das datas dos turnos das
Eleições 2020,  para os dias 15 e 29 de novembro:

Etapa 01 - 03 a 15 de novembro de 2020 (o que
corresponde a 13 dias de contratação, sendo doze dias
trabalhados);

Etapa 02 - 28 e 29 de novembro de 2020 (véspera e
dia do 2º turno, se houver)

b) Previsão, no Termo de Referência, da
necessidade de fornecimento de EPI´s como medida
preventiva a pandemia COVID-19, a partir do plano de
retomada ao trabalho do TRE ( 0750877), assim quantificados
em planilha:

EPI CORONAVÍRUS
Protetor facial (face shield)
Touca (1 por dia)
Máscaras cirúrgicas descartáveis (3 máscaras por dia)
Alcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações

 
Obs.: cotação SEIC nos eventos 0725562 e 0750559
c) Adequação do preço dos demais insumos a
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cotação realizada pela SEIC (0749039)
d) Ajuste no - Quadro Resumo (1º Turno - demais

zonas e 2º Turno - todas as zonas): Para esse pessoal,
passamos a prever os totais de horas estimadas para o sábado
(10 horas) e domingo (13 horas), já que eles trabalharão em
regime de diária;

e) Ajuste no - Quadro Resumo (1º Turno - valor por
posto): incluímos fórmula no valor informado, de forma que
este passou a coincidir com o constante da planilha de custos
e formação de preços;

f) No que concerne a possibilidade de
deslocamento do descanso semanal remunerado, analisamos e
reputamos inviável pelos seguintes motivos: o período de
execução do contrato é de apenas treze dias, sendo que este
finda, para primeira etapa, no próprio domingo do pleito. Para
segunda etapa, a previsão é de contratatação de serviços
exclusivamente para dois dias (véspera e dia do 2º turno, se
houver);

Observação adicional:
Excluímos da planilha de custos as despesas com

férias proporcionais e 13º salário proporcional, uma vez que,
pela atual previsão, a contratação se dará por um período
inferior a 15 dias.

Base legal: Art. 146 da CLT e Art. 1º da Lei
4.090/1962

Art. 146 Na cessação do contrato de trabalho
qualquer que seja a sua causa, será devida ao
empregado a remuneração simples ou em dobro,
conforme o caso, correspondente ao período de
férias, cujo direito tenha adquirido.
Parágrafo único - Na cessação do contrato de
trabalho, após 12 (doze) meses de serviço, o
empregado, desde que não haja sido demitido por
justa causa, terá direito à remuneração relativa ao
período incompleto de férias, de acordo com o art.
130, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês
de serviço ou fração superior a 14 (quatorze)
dias.
Art. 1º - No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será
paga, pelo empregador, uma gratificação salarial, independentemente
da remuneração a que fizer jus.

§ 1º - A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração
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devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondente.

 § 2º - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será
havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Assistente III,
em 10/09/2020, às 00:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759550 e o código CRC C010D9AA.

0010905-96.2019.6.02.8000 0759550v1
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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 setembro de 2020.
Promovidos os ajustes no Termo de Referência

(doc. 0759210) e planilha acessória (doc. 0759548), de acordo
com o minudente relato da SEGEC (doc. 0759550), que atuou
em colaboração ao Gestor designado pela Portaria Presidência
nº 373/2019 (doc. 0600064), submeto os autos:

a) à ACAGE, para análise de conformidade da
planilha ajustada;

b) à COFIN, para reserva de crédito, considerando
o valor estimado na referida planilha (Quadro Resumo, fl. 1);

c) à AGE, com a solitação de que o feito seja
incluído na pauta da próxima reunião da CPPE, no sentido de
se colher a aprovação do Termo de Referência, ressalvado
apontamento contrário por parte da ACAGE; e

d) à SLC, para providências pertinentes à minuta
do instrumento convocatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2020, às 00:23, 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
0759552 e o código CRC 46C0B5ED.

0010905-96.2019.6.02.8000 0759552v1
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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 setembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0759552).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/09/2020, às 06:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759566 e o código CRC DE854FC3.

0010905-96.2019.6.02.8000 0759566v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  10/09/20  10:02                                      USUARIO : AGAMENON       
  DATA EMISSAO    : 10Set20                            NUMERO  : 2020PE000306   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SMR. CONTRATO DE ELETRICISTAS. PLEITOS 2020. SEI 0010905-96.2019.6.02.8000
  1º TURNO (R$ 89.542,71). 2º TURNO (5.666,10).                                 
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167864  0100000000 339037 070282 FUN APOIO                 95.208,81
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 02174272431 - AGAMENON             UG : 070011   10Set20   10:00
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 306/2020
 

Observação:

Ajuste do PE após conferência do cálculo da Planilha.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 11/09/2020, às 09:08, 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
0759685 e o código CRC 8015D8B9.
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ANEXO _____

QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTAS – ELEIÇÕES 2020

Potos de Serviços – Técnico Eletricista – NAT Quantidade Valor por Posto (13 dias) Total
24 R$ 2.348,56 R$ 56.365,51

Hora extra sem adicional noturno Quantidade Valor por funcionário Total
Total estimado por funcionário, para os dias 21/09 a 02/10 24 R$ 556,08 R$ 13.345,95

Total R$ 69.711,46
Potos de Serviços – Técnico Eletricista – Demais zonas Quantidade Valor Diária Total
*35 homens – Dia da eleição 1º Turno – domingo (13 horas) 35 R$ 320,26 R$ 11.209,05
* 35 homens -  Véspera 1º Turno – sábado (10 horas) 35 R$ 246,35 R$ 8.622,35

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 1º TURNO (59 homens x 2 dias ) R$ 89.542,86

* 10 homens – Dia da eleição 2º Turno – domingo (13 horas) 10 R$ 320,26 R$ 3.202,59
* 10 homens -  Véspera 2º Turno - sábado (10 horas) 10 R$ 246,35 R$ 2.463,53

VALOR TOTAL ELETRICISTAS 2º TURNO (10 homens x 2 dias) R$ 5.666,11
VALOR TOTAL DESPESAS COM ELETRICISTA R$ 95.208,97

* Previsão de horário de trabalho: Etapas 1º e 2º Turnos – Interior e Capital - 
Sábado - 7h às 18h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (10 horas)

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h
Sábados – de 8h às 12h

Total de postos NAT (13 dias)

Domingo - 7h às 21h, respeitando 1 hora de intervalo para o almoço (13 horas)

* Previsão de horário de trabalho: Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 13 dias (03 a 15 de novembro/2020)

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                 (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de baixa e alta tensão
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 1.629,00 705,90
B Adicional de periculosidade 211,77
C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 917,67

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte 45,25 
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) 182,40 
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 227,65

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) 29,54 
B Materiais ( 1 kit para cada eletricista) 38,82 
C Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista) 9,60 
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 do contingente 220,00 
E EPI CORONAVÍRUS

Protetor facial (face shield) 18,53 
Touca (1 por dia) 2,88 
Máscaras (3 máscaras por dia) 78,84 
Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) 5,85 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 404,06

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 183,53
B SESI ou SESC 1,50% R$ 13,77
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 9,18
D INCRA 0,20% R$ 1,84
E Salário-educação 2,50% R$ 22,94
F FGTS 8,00% R$ 73,41
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 27,53
H SEBRAE 0,60% R$ 5,51

TOTAL 36,80% R$ 337,70

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário
B

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,68
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,25

B.1 R$ 2,25
TOTAL R$ 3,18

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 42,06
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 3,36
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 16,15

C.1 – FGTS (40%) R$ 16,15
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei 13.932/2019

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,89

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,33

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 1,47
F.1 – FGTS (40%) R$ 1,47
F.2 – Contribuição Social (0%)  - Lei 13.932/2019

TOTAL R$ 64,26

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias
B Ausência por doença R$ 12,75
C Licença-paternidade R$ 0,19
D Ausências legais R$ 2,55
E Ausência por acidente de trabalho R$ 3,06
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 18,54

G R$ 6,82
TOTAL R$ 25,37

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 337,70
4.2 13º (décimo terceiro) salário
4.3 Afastamento maternidade R$ 3,18
4.4 Custo para rescisão R$ 64,26
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 25,37

TOTAL R$ 430,52

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 63,36
B Lucro 5,00% R$ 102,16
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 15,27
COFINS – 3,00% R$ 70,46
INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 117,43

TOTAL R$ 368,67
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 917,67
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 227,65
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 404,06
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 430,52

Subtotal (A+B+C+D) R$ 1.979,89
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 368,67

VALOR TOTAL POSTO (13 DIAS) R$ 2.348,56

VALOR HORA R$ 24,64

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE 
DE MEDIDA)

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)
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ANEXO ____

HORAS-EXTRAS SEM ADICIONAL NOTURNO

Remuneração

Valor Hora Extra Valor  Hora Extra

Subtotal Subtotal ISS (5%) Total

60% 100% Sábado Domingo Sábado Domingo

Técnico Eletricista R$ 2.117,70 R$ 15,40 R$ 19,25 6 13 R$ 92,41 R$ 250,27 R$ 342,68 R$ 126,11 R$ 468,79 R$ 15,00 R$ 24,19 R$ 507,98 R$ 3,61 R$ 16,68 R$ 27,80 R$ 556,08
Total estimado 6 13 R$ 92,41 R$ 250,27 R$ 342,68 R$ 126,11 R$ 468,79 R$ 15,00 R$ 24,19 R$ 507,98 R$ 3,61 R$ 16,68 R$ 27,80 R$ 556,08

Posto 
de 

Serviço
Categoria 

Profissional

Quantidade de 
horas

Total Hora 
Extra

Encargos 
Sociais

Custos 
indiretos 
(3,20%)

Lucro 
(5,00%)

PIS 
(0,65%)

COFINS 
(3,00%)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
A ACAGE com planilha retificada apenas na

legenda.

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Assistente III,
em 10/09/2020, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759894 e o código CRC 243F8647.

0010905-96.2019.6.02.8000 0759894v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6391 - TRE-AL/PRE/DG/STI/CSELE/SPLOG

À Assessoria de Contas e Apoio à Gestão,
 
Sra. Assessora,
 
Registro nos autos a apresentação de nova planilha de custos

(0760497), em complemento à planilha registrada no evento 0759892.
Informações acrescentadas em relação aos Postos NAT:

1. Previsão de Exame Admissional;
2. Alteração do valor previsto para despesas com deslocamento,

considerando 6 deslocamentos sem pernoite;

Informações acrescentadas em relação à previsão de contratação
para 1º e 2º turno:

1. Cálculo das horas com base no valor hora acrescido de 60% para
o sábado e 100% para o domingo;

2. Previsão de despesas com um deslocamento sem pernoite;
3. Apresentação, em separado, da estimativa de custos com EPI -

COVID-19 para o 2º turno, com cálculo de incidência tributária de
10,15%, de forma evitar cálculos em duplicidade relacionado aos
custos com 1º turno.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 11/09/2020, às 00:34, 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
0760341 e o código CRC 25601373.

0010905-96.2019.6.02.8000 0760341v3

Informação 6391 (0760341)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 286



Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000

ANEXO ___

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

Eletricistas
1 Eletricistas – NAT – Interior e Capital (Posto) 03/11/2020 a 15/11/2020 R$ 2.484,38 24 R$ 59.625,15
2 Eletricistas – 1º Turno – Interior e Capital(véspera e dia da Eleição) 14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 889,16 35 R$ 31.120,75
3 Hora Suplementar – 1º Turno (Postos) R$ 13.345,95

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 104.091,86

ITEM
Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

Eletricistas 1 Eletricistas – 2º Turno – Capital(véspera e dia da Eleição) 28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 889,16 10 R$ 8.891,64
2 Equipamentos de Proteção Individual – 2º Turno R$ 216,35

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 9.107,99

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 113.199,84
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores por Eletricista pelo período de 13 dias)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020
Sindicato da categoria Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 24

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base (proporcional por 13 dias) R$ 1.629,00 705,90
B Adicional de periculosidade 30,00% 211,77
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 917,67

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE 
DE MEDIDA)
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MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
A Transporte R$ 45,25
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 182,40
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 227,65

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) R$ 29,54
B Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista) R$ 9,60
C Materiais ( 1 kit para cada eletricista) R$ 38,82
D Outros (deslocamento) – previsão de 6 deslocamento sem pernoite R$ 300,00
E Exame admissional R$ 34,50
F EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield) R$ 18,53
F.2 – Touca (1 por dia) R$ 2,88
F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia) R$ 78,84
F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) R$ 5,85

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 518,56

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)
A INSS 20,00% R$ 183,53
B SESI ou SESC 1,50% R$ 13,77
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 9,18
D INCRA 0,20% R$ 1,84
E Salário-educação 2,50% R$ 22,94
F FGTS 8,00% R$ 73,41
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 27,53
H SEBRAE 0,60% R$ 5,51

TOTAL 36,80% R$ 337,70

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,68
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,25

B.1 R$ 2,25
TOTAL R$ 3,18

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 42,06
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 3,36
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 16,15

C.1 – FGTS (40%) R$ 16,15
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,89
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,33
F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 1,47

F.1 – FGTS (40%) R$ 1,47
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade
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TOTAL R$ 64,26

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 12,75
C Licença-paternidade R$ 0,19
D Ausências legais R$ 2,55
E Ausência por acidente de trabalho R$ 3,06
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 18,54

G R$ 6,82
TOTAL R$ 25,37

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 337,70
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 3,18
4.4 Custo para rescisão R$ 64,26
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 25,37

TOTAL R$ 430,52

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 67,02
B Lucro 5,00% R$ 108,07
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 16,15
COFINS 3,00% R$ 74,53
INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 124,22

TOTAL R$ 389,99
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 917,67
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 227,65
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 518,56
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 430,52

Subtotal (A+B+C+D) R$ 2.094,39
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 389,99

VALOR TOTAL R$ 2.484,38

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR POSTO)

Planilha de Custos - 2020.09.11 00.20 (0760497)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 290



Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000

Anexo ____

PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição Valor total
1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT) R$ 7.200,00
2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho R$ 1.162,03
3. Custos Contratuais R$ 1.536,96
4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno R$ 2.546,40
Total – 1º Turno R$ 12.445,39

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)
Descrição Qtde. Unitário Total

Estimativa de diárias – NAT (24 Eletricistas x 12 dias x ½ diária x 50%) 24 300,00 R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho
Descrição Qtde. Unitário Total

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024 24 9,60 R$ 230,40
Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024 24 38,82 R$ 931,63
Total R$ 1.162,03

3. Custos Contratuais
Descrição Qtde. Unitário Total

Exame admissional – NAT 24 34,50 R$ 828,00
Camiseta – NAT (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988 24 29,54 R$ 708,96
Total R$ 1.536,96

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno
Descrição Qtde. Unitário Total

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 1 - (24 eletricistas x 1 protetor facial) 24 18,53 R$ 444,72
Touca – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 1 touca/dia) – NAT 288 0,24 R$ 69,12
Máscaras – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 3 máscaras/dia) – NAT 864 2,19 R$ 1.892,16
Álcool em Gel – Equipe 1 (24 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – NAT 24 5,85 R$ 140,40
Total R$ 2.546,40
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE HORAS EXTRAS
(Horas Extras 1º Turno)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020
Sindicato da categoria Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)
A Valor da Hora R$ 7,40 7,40
B Adicional de periculosidade 30,00% 2,22
C Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados) R$ 15,40 144,00 2.217,81
D Hora Extra a 100% (domingos e feriados) R$ 19,25 312,00 6.006,57

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (C+D) R$ 8.224,38

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE 
MEDIDA)

Posto de 
Serviço
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Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 1.644,88
B SESI ou SESC 1,50% R$ 123,37
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 82,24
D INCRA 0,20% R$ 16,45
E Salário-educação 2,50% R$ 205,61
F FGTS 8,00% R$ 657,95
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 246,73
H SEBRAE 0,60% R$ 49,35

TOTAL 36,80% R$ 3.026,57

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00
F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00

F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 3.026,57
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 3.026,57

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 360,03

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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B Lucro 5,00% R$ 580,55
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 86,75
COFINS 3,00% R$ 400,38
INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 667,30

TOTAL R$ 2.095,00
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 8.224,38
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 3.026,57

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 2.095,00

VALOR TOTAL R$ 13.345,95

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores pelo período de 2 dias - Véspera e dia da Eleição)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020
Sindicato da categoria Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 35

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base (proporcional véspera e dia da Eleição) 310,99

A.1 – Horas a 60% (Sábado) 10 118,47
A.2 – Horas a 100% (Domingo) 13 192,52

B Adicional de periculosidade 30,00% 93,30
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE 
DE MEDIDA)
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TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 404,29

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
A Transporte R$ 0,00
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 30,40
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 30,40

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) R$ 29,54
B Materiais ( 1 kit para cada eletricista) R$ 9,60
C Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista) R$ 38,98
D Outros (deslocamento) – previsão de 1 deslocamento sem pernoite R$ 50,00
E Exame admissional R$ 0,00
F EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield) R$ 18,53
F.2 – Touca (1 por dia) R$ 0,48
F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia) R$ 13,14
F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) R$ 5,85

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 166,12

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)
A INSS 20,00% R$ 80,86
B SESI ou SESC 1,50% R$ 6,06
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 4,04
D INCRA 0,20% R$ 0,81
E Salário-educação 2,50% R$ 10,11
F FGTS 8,00% R$ 32,34
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 12,13
H SEBRAE 0,60% R$ 2,43

TOTAL 36,80% R$ 148,78

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00
F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade
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F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 148,78
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 148,78

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 23,99
B Lucro 5,00% R$ 38,68
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 5,78
COFINS 3,00% R$ 26,67
INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 44,46

TOTAL R$ 139,58
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 404,29
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 30,40
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 166,12
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 148,78

Subtotal (A+B+C+D) R$ 749,59
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 139,58

VALOR TOTAL R$ 889,16

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR POSTO)
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Anexo ____

PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição Valor total
1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT) R$ 1.750,00
2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho R$ 1.700,30
3. Custos Contratuais R$ 1.033,90
4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno R$ 1.330,00
Total – 1º Turno R$ 5.814,20

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno R$ 194,39
Total – 2º Turno R$ 194,39
Incidência Tributária (10,15%) - 2º Turno R$ 21,96
Preço total – 2º Turno R$ 216,35

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)
Descrição Qtde. Unitário Total

Estimativa de diárias – 1º Turno (35 Eletricistas x 2 dias x ½ diária x 50%) 35 50,00 R$ 1.750,00
Total R$ 1.750,00

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho
Descrição Qtde. Unitário Total

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024 35 9,60 R$ 336,00
Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024 35 38,98 R$ 1.364,30
Total R$ 1.700,30

3. Custos Contratuais
Descrição Qtde. Unitário Total

Exame admissional – 1º Turno 35 0,00 R$ 0,00
Camiseta – 1º Turno (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988 35 29,54 R$ 1.033,90
Total R$ 1.033,90

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno
Descrição Qtde. Unitário Total

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 2 - (35 eletricistas x 1 protetor facial) 35 18,53 R$ 648,55
Touca – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 1 touca/dia) – 1º Turno 70 0,24 R$ 16,80
Máscaras – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 1º Turno 210 2,19 R$ 459,90
Álcool em Gel – Equipe 2 (35 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 1º Turno 35 5,85 R$ 204,75
Total R$ 1.330,00

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno
Descrição Qtde. Unitário Total

Touca – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 1 máscaras/dia) – 2º Turno 20 0,24 R$ 4,79
Máscaras – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 2º Turno 60 2,19 R$ 131,10
Álcool em Gel – Equipe 3 (10 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 2º Turno 10 5,85 R$ 58,50
Total R$ 194,39
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Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000
Salário Base 1.629,00
Jornada Mensal 220,00
Valor Hora 7,40

Vale Transporte
Valor diário Desconto Dias

7,30 6,00% 26

Auxílio Alimentação
Valor diário Desconto Dias

19,00 20,00% 26

Ano 2020
CCT AL000019/2020
Cargo Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Etapa Início Término Técnicos
HE 60% HE 100%

Por técnico Por Etapa Por técnico Por etapa
T1.1 03/11/2020 15/11/2020 13 12 24 6 144 13 312
T1.2 14/11/2020 15/11/2020 2 2 35 0 0 0 0
T2.1 28/11/2020 29/11/2020 2 2 10 0 0 0 0

Total de Horas Extras previstas – T1 144 312
Total de Horas Extras previstas – T2 0 0

Vazar planilha? Não

Dias
Contratação

Dias
De Trabalho
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ANEXO ___

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

Eletricistas
1 Eletricistas – NAT – Interior e Capital (Posto) 03/11/2020 a 15/11/2020 R$ 2.484,38 24 R$ 59.625,15
2 Eletricistas – 1º Turno – Interior e Capital(véspera e dia da Eleição) 14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 889,16 35 R$ 31.120,75
3 Hora Suplementar – 1º Turno (Postos) R$ 13.345,95

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 104.091,86

ITEM
Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

Eletricistas 1 Eletricistas – 2º Turno – Capital(véspera e dia da Eleição) 28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 889,16 10 R$ 8.891,64
VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 8.891,64

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 112.983,50
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores por Eletricista pelo período de 13 dias)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020
Sindicato da categoria Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 24

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base (proporcional por 13 dias) R$ 1.629,00 705,90
B Adicional de periculosidade 30,00% 211,77
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 917,67

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE 
DE MEDIDA)
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MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
A Transporte R$ 45,25
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 182,40
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 227,65

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) R$ 29,54
B Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista) R$ 9,60
C Materiais ( 1 kit para cada eletricista) R$ 38,82
D Outros (deslocamento) – previsão de 6 deslocamento sem pernoite R$ 300,00
E Exame admissional R$ 34,50
F EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield) R$ 18,53
F.2 – Touca (1 por dia) R$ 2,88
F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia) R$ 78,84
F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) R$ 5,85

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 518,56

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)
A INSS 20,00% R$ 183,53
B SESI ou SESC 1,50% R$ 13,77
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 9,18
D INCRA 0,20% R$ 1,84
E Salário-educação 2,50% R$ 22,94
F FGTS 8,00% R$ 73,41
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 27,53
H SEBRAE 0,60% R$ 5,51

TOTAL 36,80% R$ 337,70

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,68
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,25

B.1 R$ 2,25
TOTAL R$ 3,18

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 42,06
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 3,36
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 16,15

C.1 – FGTS (40%) R$ 16,15
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,89
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,33
F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 1,47

F.1 – FGTS (40%) R$ 1,47
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade
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TOTAL R$ 64,26

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 12,75
C Licença-paternidade R$ 0,19
D Ausências legais R$ 2,55
E Ausência por acidente de trabalho R$ 3,06
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 18,54

G R$ 6,82
TOTAL R$ 25,37

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 337,70
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 3,18
4.4 Custo para rescisão R$ 64,26
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 25,37

TOTAL R$ 430,52

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 67,02
B Lucro 5,00% R$ 108,07
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 16,15
COFINS 3,00% R$ 74,53
INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 124,22

TOTAL R$ 389,99
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 917,67
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 227,65
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 518,56
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 430,52

Subtotal (A+B+C+D) R$ 2.094,39
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 389,99

VALOR TOTAL R$ 2.484,38

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR POSTO)
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE HORAS EXTRAS
(Horas Extras 1º Turno)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020
Sindicato da categoria Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Identificação do serviço

UNIDADE DE MEDIDA

Posto 1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)
A Valor da Hora R$ 7,40 7,40
B Adicional de periculosidade 30,00% 2,22
C Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados) R$ 15,40 144,00 2.217,81
D Hora Extra a 100% (domingos e feriados) R$ 19,25 312,00 6.006,57

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (C+D) R$ 8.224,38

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 0,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
A Uniformes
B Materiais
C Equipamentos
D Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

TIPO DE 
SERVIÇO

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE 
MEDIDA)

Posto de 
Serviço
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Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 1.644,88
B SESI ou SESC 1,50% R$ 123,37
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 82,24
D INCRA 0,20% R$ 16,45
E Salário-educação 2,50% R$ 205,61
F FGTS 8,00% R$ 657,95
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 246,73
H SEBRAE 0,60% R$ 49,35

TOTAL 36,80% R$ 3.026,57

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00
F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00

F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 3.026,57
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 3.026,57

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 360,03

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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B Lucro 5,00% R$ 580,55
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 86,75
COFINS 3,00% R$ 400,38
INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 667,30

TOTAL R$ 2.095,00
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 8.224,38
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 3.026,57

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 2.095,00

VALOR TOTAL R$ 13.345,95

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores pelo período de 2 dias - Véspera e dia da Eleição)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020
Sindicato da categoria Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 35

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base (proporcional véspera e dia da Eleição) 310,99

A.1 – Horas a 60% (Sábado) 10 118,47
A.2 – Horas a 100% (Domingo) 13 192,52

B Adicional de periculosidade 30,00% 93,30
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE 
DE MEDIDA)
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TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 404,29

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)
A Transporte R$ 0,00
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 30,40
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 30,40

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) R$ 29,54
B Materiais ( 1 kit para cada eletricista) R$ 9,60
C Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista) R$ 38,98
D Outros (deslocamento) – previsão de 1 deslocamento sem pernoite R$ 50,00
E Exame admissional R$ 0,00
F EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield) R$ 18,53
F.2 – Touca (1 por dia) R$ 0,48
F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia) R$ 13,14
F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) R$ 5,85

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 166,12

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)
A INSS 20,00% R$ 80,86
B SESI ou SESC 1,50% R$ 6,06
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 4,04
D INCRA 0,20% R$ 0,81
E Salário-educação 2,50% R$ 10,11
F FGTS 8,00% R$ 32,34
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 12,13
H SEBRAE 0,60% R$ 2,43

TOTAL 36,80% R$ 148,78

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 0,00
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00
F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade
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F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00
B Ausência por doença R$ 0,00
C Licença-paternidade R$ 0,00
D Ausências legais R$ 0,00
E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 148,78
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
4.4 Custo para rescisão R$ 0,00
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 148,78

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 3,20% R$ 23,99
B Lucro 5,00% R$ 38,68
C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 5,78
COFINS 3,00% R$ 26,67
INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 44,46

TOTAL R$ 139,58
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 404,29
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 30,40
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 166,12
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 148,78

Subtotal (A+B+C+D) R$ 749,59
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 139,58

VALOR TOTAL R$ 889,16

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR POSTO)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de setembro de 2020.
À Assessoria de Contas e Apoio à Gestão.
 
Sra. Assessora,
 
Encaminho nova planilha (0761149) com ajustes

finais, retirada de EPI-Covid-19 para eventual 2º turno, face
os custos já estarem inclusos no MÓDULO 3 – INSUMOS
DIVERSOS da respectiva planilha de formação de preços,
solicitando desconsideração da planilha anterior (0760497).

 
Respeitosamente,
 
Leonardo Pereira
Membro do Grupo de Trabalho de Suporte à CPPE -

Portaria Presidência nº 284/2020
 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 11/09/2020, às 14:22, 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
0761151 e o código CRC AC95BD7A.

0010905-96.2019.6.02.8000 0761151v1
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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 setembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Para fins de seguimento no curso do processo, transcrevo

deliberação da CPPE, ocorrida em reunião do dia 10, próximo
passado (ATA 0760125):

 
1- Análise do termo de referência para contratação
dos serviços de eletricitas (evento 0759552), nos
termos do processo SEI de nº 0010905-
96.2019.6.02.8000;
O Secretário de Administração, José Ricardo, expôs
que o servidor Marcos fez as alterações necessárias,
cabendo, apenas, à ACAGE a análise das planilhas
de contratação. Em análise do documento, pontuou o
DG que as alterações necessárias foram realizadas,
manifestando-se pela sua aprovação. 
Restou consignado pelo DG e SAD o ótimo trabalho
desempenhado pela servidora Thaíse Tenório
Marinho. 
Deliberação: Restou deliberado pela aprovação
do Termo de Referência de evento 0759552.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 13/09/2020, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0761740 e o código CRC 067A02C7.

0010905-96.2019.6.02.8000 0761740v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise. Planilhas. Eletricistas. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1650 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de estudos que visa a contratação

de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua,
de serviços de eletricista, para atender às necessidades
cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020,
conforme Termo de Referência presente no documento Sei
nº 0759210.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0759552, para análise dos
ajustes feitos pela gestão contratual nas planilhas de
estimativas de custo, em razão dos apontamentos elencados
em nossa última análise, Parecer nº 1426 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0742075), após apresentação das estimativas
de custos dos insumo, pela Seção de Instrução de
Contratações, Despachos SEIC - 0743227 e 0749039.

No decorrer desta análise, após diligências
discutidas por contatos telefônicos com integrante do grupo
de trabalho formalizado pela PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
284/2020 TRE-AL/PRE/AEP (0756468), instituído para dar
suporte a esta contratação, servidor Leonardo Luiz dos
Santos Pereira, foi elaborada nova planilha, presente no
evento Sei nº 0761149, com as considerações constantes do
Despacho SPLOG - 0761151.

Complementando a instrução dos autos,
informamos que a estimativa de custo do item "exame
admissional", no montante de R$ 34,50 (trinta e quatro reais e
cinquenta centavos), consta de outro procedimento Sei
(0008814-33.2019.6.02.8000) que trata da contratação de
empresa para fornecimento de mão-de-obra para atuação
em Apoio de TI - Eleições 2020.

Desta forma, após análise, ratificamos a planilha
elaborada pelo citado grupo de trabalho, 0761149,
recomendando o envio dos autos ao Senhor Secretário de
Administração, para continuidade do procedimento.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Secretário de Adminsitração,

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 14/09/2020, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 14/09/2020, às 13:53, 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
0762068 e o código CRC D8935DFE.

0010905-96.2019.6.02.8000 0762068v13
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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 setembro de 2020.
Considerando a deliberação da CPPE, consoante

informação contida no Despacho AGE 0761740, bem como o
pronunciamento da ACAGE, nos termos do Parecer 1650
(0762068), ratificando a planilha elaborada pelo Grupo de
Trabalho de Suporte à CPPE, faço remessa dos presentes
autos à Secretaria de Administração para continuidade do
feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/09/2020, às 11:22, 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
0762107 e o código CRC 9DC284F4.

0010905-96.2019.6.02.8000 0762107v1
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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 setembro de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0759552, para

remeter os presentes autos, mais uma vez à COFIN, para
reforço da reserva de crédito, considerando os valores
revisados da planilha doc. 0760497.

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

Quanto ao Termo de Referência, registro que houve
aprovação por parte da Comissão competente (vide
doc. 0761740). 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2020, às 20:31, 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
0762786 e o código CRC 984BE64F.

0010905-96.2019.6.02.8000 0762786v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0762786).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/09/2020, às 11:46, 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
0763143 e o código CRC E244DC75.

0010905-96.2019.6.02.8000 0763143v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 310 (0763338).

Observação:

Reforço PE 306.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0010905-96.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: XX horas

O  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,  por intermédio da Seção de
Licitações  e  Contratos,  torna  público,  para  quem  interessar  possa,  que  realizará  licitação  na
modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a  contratação  de  pessoa
jurídica  para  prestação,  de  forma  não  contínua,  de  serviços  de  eletricista,  para  atender  às
necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria Judiciária desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho  de  2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que
couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  pessoa  jurídica  para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias
da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

2 – DA VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até o dia
31 de dezembro de 2020, considerando o prazo estipulado para pagamento.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
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3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limi-
tes previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

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

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorieda-
de de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
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g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência So-
cial e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestru-
tura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratica-
dos diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das creden-
ciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, ime-
diatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tor-
nem desatualizados.

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no
momento da habilitação

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
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preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inob-
servância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerra-
mento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas duas ca-
sas após a vírgula;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações cons-
tantes nos anexos deste Edital; 

c) Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 

d) declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias à prestação
contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e trabalhistas; 

e) Planilha de custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta, a ser
preenchida conforme modelo constante no Anexo II, a qual deverá conter:

e.1. Despesas  com transporte,  alimentação,  hospedagem a  serem desembolsadas
pela empresa de forma direta ou pela concessão de ajuda de custo, se esta foi a opção
detalhada no plano de logística;

e.2. Despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;
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e.3.  Obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  tributárias  e  demais  benefícios  ao
pessoal contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f) O plano detalhado de logística, considerando:

f.1. as atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais, além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2. a  necessidade  do  posto  de  trabalho  permanecer  em  atividade  constante,
independentemente do profissional a ele vinculado.

g) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege a ca-
tegoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data base e vigência,
conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do recolhimento
das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário
Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão cotar esses itens, sob pena de desclassificação.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons-
tituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pa-
gamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por so-
brepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios in-
sanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompa-
nhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em senti-
do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor con-
signado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (valor do 1º turno + valor
do 2º turno).

7.6. Os licitantes  poderão oferecer lances sucessivos,  observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vin-
te (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de se-
rem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o pe-
ríodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
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um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento des-
te prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens ante-
riores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minu-
tos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências
de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divul-
gação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamen-
te, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;
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7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico den-
tre as propostas empatadas. 

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo esti-
pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009,
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifes-
tamente inexequível.

8.3.1.  O preço máximo fixado para os  serviços  é de  R$ 112.983,50 (cento e doze mil,
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta), sendo  R$ 104.091,86 (cento e quatro mil,
noventa e um reais e oitenta e seis centavos) para o 1º Turno e, R$  8.891,64 (oito mil,
oitocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) para o 2º Turno, se houver, e
que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.

8

Minuta de edital (0763978)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 326



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limi-
tes mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do pró-
prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilida-
de e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a sus-
peita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada me-
diante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceita-
ção da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoei-
ro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabrican-
te e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos
ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço,
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO III.

8.8.         Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilita-
ção do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das con-
dições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certi-
does-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções im-
postas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com
o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impe-
ditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de forne-
cimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por fal-
ta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disci-
plina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifica-
da por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regulari-
dade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o dispos-
to na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no ca-
dastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxi-
to em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de
2019.
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9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado
a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos medi-
ante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integri-
dade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles docu-
mentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Mi-
croempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da au-
tenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EI-
RELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus adminis-
tradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Re-
gistro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administrado-
res;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de au-
torização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certi-
dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários fede-
rais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Se-
guridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto li-
citatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mes-
mo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restri-
ção, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538,
de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda au-
ferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstra-
ções contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
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9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regula-
ridade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classifica-
ção. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativa-
mente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que esti-
ver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação
das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a ina-
bilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) su-
ficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Os técnicos deverão possuir  experiência  comprovada com as atividades de
eletricista. 

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
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b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emen-
das, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais ru-
bricadas pelo licitante ou seu representante legal.

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento;

d) conter a descrição de cada item ofertado;

e) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais  como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em al-
garismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por ex-
tenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à propos-
ta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos comple-
mentares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentada-
mente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importa-
rá a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes as-
segurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamen-
to. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no ende-
reço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados conti-
dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Prego-
eiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade com-
petente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
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14.1. Até  03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de
Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento
da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certa-
me.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser envia-
dos ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincula-
rão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As  obrigações  decorrentes  da  presente  licitação  serão  formalizadas  mediante
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de
pagamento, em conformidade com este edital.

15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual.

15.3. Antes  da  assinatura  do  instrumento  contratual  e  recebimento  da  Nota  de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou se
recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual,  será convocada outra
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GARANTIA CONTRATUAL.
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16.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar uma
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a
execução do contrato.

16.1.1. É  condição  para  implementação  de  acréscimos,  supressões  e  eventuais
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia
prestada.

16.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.
16.3. A  garantia  somente  será  liberada  após  a  execução  de  todas  as  prestações
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias
impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

16.4. Não  será  aceita  garantia  por  meio  de  seguro  ou  fiança  bancária  que  exclua
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

16.5. A  garantia  contratual  somente  será  liberada  ante  a  comprovação  de  que  a
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for
o caso.

16.6. Caso  o  pagamento  a  que  se  refere  o  subitem  16.5. não  ocorra  após  o
encerramento  da  vigência  contratual,  a  garantia  será  resgatada  para  pagamento  das  verbas
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

16.6.1. Deverá  constar  expressamente,  na  garantia,  que  a  instituição  garantidora
atenderá ao disposto no item  16.6.,  caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

f) não mantiver a proposta;

g) falhar na execução do contrato;

h) fraudar a execução do contrato;
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i) comportar-se de modo inidôneo;

j) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

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

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, poden-
do a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar ou-
tras mais severas; 

b) multa de mora de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato (soma
dos preços dos dois turnos eleitorais), em razão de atraso no cumprimento das obrigações
assumidas;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecu-
ção total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e) declaração de  inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2020.

17.4.1. As sanções previstas  nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso,  ser impostas
cumulativamente com as de multa.

17.5.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.6. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

17.7.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o valor
da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o contratado pela
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18

Minuta de edital (0763978)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 336



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

17.8. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

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

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

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

17.12. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.

17.13. O período de atraso será contado em dias corridos.

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

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça
Eleitoral de Alagoas.

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

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

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes
condições:

18.1.1. Os pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprova-
dos e atestados;
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18.1.2. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da data da apre-
sentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, des-
de que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fis-
cais, previdenciárias e trabalhistas.

18.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas fiscais;

18.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ense-
jará o pagamento dos valores em débito em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.

18.4. Havendo atraso no pagamento, provocado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (meio  por  cento)  ao mês,  ou  6% (seis  por  cento)  ao  ano,  mediante  a  aplicação  das
seguintes formulas:

I = (TX/100)
         365

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I= Índice de atualização financeira
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual.

18.5. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser  instruídos  com as  justificativas  e  motivos,  e  ser  submetidos  à  apreciação  da
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

18.6. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  à
indisponibilidade ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a área que não
os recebeu.

18.7. Poderão ser  descontados dos pagamentos os valores  atinentes a  penalidades
eventualmente aplicadas.

18.8. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.9. O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

18.10. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma acima. 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados
na Proposta  Orçamentária  Anual  deste  Tribunal  para  o  exercício  2020,  alocados  no  Programa de
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa
n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. O contratante observará as obrigações constantes da Cláusula Sétima da minuta
do contrato - Anexo V deste edital.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. A contratada observará as obrigações constantes da Cláusula Sexta da minuta do
contrato – Anexo V deste edital.

22- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observa-
rão o horário de Brasília – DF.

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despa-
cho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.

22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da amplia-
ção da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propos-
tas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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22.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que     impeça     a  
realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o     primeiro     dia     útil     subsequente,  
devendo o    Pregoeiro  informar sobre o  adiamento no ambiente do Comprasnet,  com antecedência  
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol,  CEP 57051-090,
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº  10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO II - Planilha de Custos e Formação de Preços;
ANEXO III - Sugestão de Planilha para contratação
ANEXO IV – Modelo de Proposta;
ANEXO V - Minuta de Contrato.

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I

                              TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –  ELETRICISTAS  PARA  OS  CARTÓRIOS  ELEITORAIS  –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de
serviços  de  eletricista,  para  atender  às  necessidades  cartorárias  da  Justiça  Eleitoral
durante as Eleições 2020.

2. Quantidades e especificações

Conforme Projeto Básico e demais Anexos.

3. Valor Estimado da contratação

(Pesquisa a cargo da COMAP)

4. Justificativa

Apesar  da  adoção  de  medidas  prévias  para  a  resolução  de  eventuais  problemas  de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim, compreensíveis
dificuldades técnicas,  uma vez que estes são ambientes de acesso público,  tais como
escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em todos os
Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e à coleta dos
votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que venham a ocorrer
nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em momento prévio, para
vistoria e correções na área de abrangência.

5. Classificação Orçamentária

(A cargo da COFIN)

6. Gestão e fiscalização

Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos - SMR.

Fiscalização: NAT’S e Chefes dos Cartórios Eleitorais.

Maceió, 20 de agosto de 2020.

Responsável pela proposição do Termo de Referência:

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparo
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –  ELETRICISTAS  PARA  OS  CARTÓRIOS  ELEITORAIS  –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de
serviços  de  eletricista,  para  atender  às  necessidades  cartorárias  da  Justiça  Eleitoral
durante as Eleições 2020.

2. Finalidade

Apesar  da  adoção  de  medidas  prévias  para  a  resolução  de  eventuais  problemas  de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim, compreensíveis
dificuldades técnicas,  uma vez que estes são ambientes de acesso público,  tais como
escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em todos os
Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e à coleta dos
votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que venham a ocorrer
nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em momento prévio, para
vistoria e correções na área de abrangência.

3. Estratégia de Contratação

Sugere-se  que a  modalidade  licitatória  utilizada  seja  o  pregão  eletrônico,  tipo  menor
preço.

4. Especificações dos serviços

4.1  Os profissionais desempenharão as atividades de verificação, de substituição e de
correção dos seguintes componentes:

· tomadas elétricas;

- disjuntores;

· interruptores;

· lâmpadas;

· fiação elétrica.

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos, a serem eventualmente substituídos
nos  locais  de  votação,  serão  fornecidos  pelo  TRE/AL,  ao passo  que as  ferramentas e
demais itens necessários ao desempenho das atividades dos eletricistas estarão sob a
responsabilidade da empresa a ser contratada, a qual deverá fornecer aos profissionais (i)
as ferramentas de trabalho, tais como: alicate universal, alicate de corte, estilete, chaves
de fenda, chave philips ou chave estrela, chave neon (teste), amperímetro etc, bem como
(ii) todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensáveis à segurança dos

24

Minuta de edital (0763978)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 342



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

eletricistas, a exemplo de óculos de segurança, capacetes de proteção, luvas isolantes
etc, assim como (iii) todos os equipamentos de proteção individual (EPI's), em decorrência
da  Pandemia da  COVID-19,  a  exemplo  de  álcool  em gel  70º,  face  shield  e  máscaras
descartáveis etc, em atendimento as prescrições da Resolução CNJ nº 322/2020, art. 5º, I,
combinada com as prescrições da Cartilha de Retomada ao Trabalho (0750877) elaborada
pela AAMO, tudo em conformidade com a legislação e a norma regulamentadora vigentes.

5. Qualificação dos profissionais

Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades de eletricista.

6. Local de apresentação

Sede dos Cartórios Eleitorais.

7. Deslocamento

Os profissionais poderão ser deslocados entre os diversos Locais de Votação e Municípios
da área de abrangência da Zona Eleitoral e, na etapa de suporte aos NATs, na respectiva
área de abrangência de cada NAT.

8. Horário de trabalho

Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h

Sábados – de 8h às 12h

Etapas 1º Turno no Interior e 1º e 2º Turnos Capital para o pleito de 2020.

Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

9. Período de execução do trabalho

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Data: 03 de novembro a 13 de novembro/2020. 24 (vinte e quatro) eletricistas.

Etapa do 1º Turno – Interior e Capital

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 14 e 15 de novembro/2020. 59 (cinquenta e
nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35 outros
eletricistas).

Etapa do 2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Capital 

Véspera  e  dia  das  Eleições  2020  –  Data:  28 e  29 de  novembro/2020. 10 (dez)
eletricistas (2 eletricistas para cada zona eleitoral da Capital - 1ª; 2ª; 3ª; 33ª e 54ª Zonas
Eleitorais).

10. Prazos
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10.1 O TRE/AL deverá concluir todos os procedimentos relativos à contratação até o dia
30 de setembro de 2020.

10.2 A lista por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos profissionais
que atuarão nas Eleições 2020, deverá ser apresentada até o dia 16 de outubro de 2020.

10.3 O contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando o prazo
estipulado para pagamento.

11. Valor estimado

(Pesquisa a cargo da COMAP)

12. Formulação da Proposta de Preço

A proposta de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando os
seguintes itens:

a) o valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

b) a descrição completa dos serviços ofertados;

c) prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

d) declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias à
prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e
trabalhistas; 

e) planilha de Custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta,
a ser preenchida conforme modelos previstos nos Anexos, a qual deverá conter:

e.1) despesas com transporte, alimentação e hospedagem a serem desembolsadas pela
empresa  de  forma direta  ou  pela  concessão  de  ajuda  de  custo,  se  esta  foi  a  opção
detalhada no plano de logística;

e.2) despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3) o percentual máximo de lucro, que não poderá ser superior a 10% (dez por cento)
incidente sobre o somatório dos montantes A+B+Despesas Administrativas. Deverá haver
compatibilidade entre o plano de planilha de custos e plano de logística apresentado para
execução dos serviços;

e.4) obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao pessoal
contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f) plano Detalhado de Logística, considerando:

f.1) as  atividades  de seleção,  contratação  e  deslocamento  dos  profissionais,  além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2) A  necessidade  de  o  posto  de  trabalho  permanecer  em  atividade  constante,
independentemente do profissional a ele vinculado;

13. Documentos de Habilitação

Para a habilitação ao procedimento licitatório, os proponentes deverão estar cadastrados
no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF.  As  empresas
cadastradas  no  SICAF  poderão  ter  sua  regularidade  habilitatória  verificada  pelas
declarações  extraídas  do  sistema,  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  do  SICAF,  que
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poderá  ser  obtido,  inclusive  pelo  próprio  pregoeiro,  no  ACESSO  LIVRE  (consultas)
do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

14. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

c)  assumir todas as obrigações trabalhistas,  fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

d) arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e
demais benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha de
Custo e no Plano de Logística;

e)  responsabilizar-se  por  danos  ao  contratante  ou  a  terceiros  causados  pelos
eletricistas;

f) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de
incompatibilidades funcionais;

g) apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem  às  Disposições  das  Resoluções  nº  07  e  09,  de  18-10  e  06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

15. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a)permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;

bproporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumpriment
o das prestações contratuais da empresa contratada;

c) efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d)comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no forneciment
o do material de uso obrigatório;

e) fiscalizar a execução do contrato.

16. Pagamentos

Os  pagamentos  serão  realizados  por  turno  eleitoral,  de  acordo  com  as  seguintes
condições:

a.  O pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020,  correspondendo  aos  serviços  contratados  e  efetivamente  prestados,
comprovados e atestados;

b.  O  prazo  máximo  de  pagamento  é  de  dez  dias  úteis,  a  partir  da  data  da
apresentação  de  folha  de  pagamento  ou  documento  equivalente  devidamente
quitado, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;
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c. o CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

d. não será admitido pagamento antecipado;

e. o TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS;

f. se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na
forma acima.

17. Sanções Contratuais

17.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional
Eleitoral  de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,  garantindo a
prévia e ampla defesa:

a. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas,
aplicar outras mais severas;

b. multa de mora de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total do contrato
(soma dos preços dos dois turnos eleitorais), em virtude de atraso no cumprimento
das obrigações estabelecidas;

c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das Eleições 2020;

17.2. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser impostas
cumulativamente com as de multa.

17.3. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.4. As multas poderão ser cumuladas.

18. Distribuição dos profissionais 
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- 01 (um) técnico para cada Zona Eleitoral;

-01 (um) técnico adicional para as Zonas Eleitorais com mais de 200 (duzentas) se
ções ou com 3 (três) ou mais municípios termos.

19. Tabela de Abrangência dos NATs 

NAT Área Zonas 

Maceió I I

1ª - Maceió

2ª - Maceió

3ª - Maceió

33º - Maceió

54ª - Maceió

Maceió II II
8ª - Pilar

15ª - Rio Largo

26ª - Marechal Deodoro

4ª - Anadia
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São Miguel dos Campos III 

7ª - Coruripe

18ª - São Miguel dos Campos

47ª - Campo Alegre

48ª - Boca da Mata

Arapiraca 
IV 

20ª - Traipu

22ª - Arapiraca

29ª - Batalha

31ª - Major Izidoro

34ª - Teotônio Vilela

44ª - Girau do Ponciano

49ª - São Sebastião

55ª - Arapiraca

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa

10ª - Palmeira dos Índios

28ª - Quebrangulo

45ª - Igaci

Delmiro Gouveia VI 

27ª - Mata Grande

39ª - Água Branca

40ª - Delmiro Gouveia

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar

19ª - Santana do Ipanema

46ª - Cacimbinhas

50ª - Maravilha

51ª - São José da Tapera

União dos Palmares VIII 9ª - Murici

16ª - São José da Laje

21ª - União dos Palmares

53ª - Joaquim Gomes

Penedo IX 13ª - Penedo

37ª - Porto Real do Colégio

Porto Calvo X

12ª - Passo de Camaragibe

14ª - Porto Calvo

17ª - São Luís do Quitunde
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ANEXO II - 24 (VINTE E QUATRO) ELETRICISTAS DE 03/11/2020 A 13/11/2020

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

 

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo

Sindicato da categoria

Identificação do serviço
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TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA

UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 13 dias (03/11/2020 a 15/11/2020)

   

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98)

Regime Tributário:

( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido

   

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
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4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

Quantidade
Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
VALOR

(R$)

A Transporte
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B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS
VALOR

(R$)

A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)

B Materiais (um kit para cada eletricista)

C Equipamentos (um kit para cada eletricista)

D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente

E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19). 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

M
inuta de edital (0763978)         S

E
I 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 354



Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário
VALOR

(R$)

A 13º (décimo terceiro) salário

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
VALOR

(R$)

A Afastamento maternidade

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade
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B.
1

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de licença-
maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão
VALOR

(R$)

A Aviso-prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

 C.1 – FGTS (40%)

 C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

 F.1 – FGTS (40%)

 F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL R$

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)

A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença-paternidade

D Ausências legais
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Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
VALOR

(R$)

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
LUCRO

%
VALOR

(R$)

Custos indiretos 3,20%

Lucro 10,00%

Tributos 8,65%

Tributos federais
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PIS 0,65%

COFINS 3,00%

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS) 5,00%

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR 
EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

C Módulo 3 – Insumos diversos

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS)

VALOR HORA
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ANEXO III - 35 (TRINTA E CINCO) ELETRICISTAS DE 14/11/2020 A 15/11/2020

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

       

Dia ___/___/___ às ___h___mim

       

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

       

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio 
coletivo

 

Sindicato da categoria  

       

Identificação do serviço
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TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA

UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (14/11/2020 e 15/11/2020)

    

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada  ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

 
 ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98)

  

Regime Tributário:

( ) Lucro Real  ( ) Lucro Presumido

    

MÃO DE OBRA

  

Mão de obra vinculada à execução contratual

  

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
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4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

       

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

       

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

Quantidade
Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços  

B Outros (especificar):    

Total  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

DADOS VALOR (R$)

A Salário-base

B Adicional de periculosidade  
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C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)

B Materiais (um kit para cada eletricista)

C Equipamentos (um kit para cada eletricista)

D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente

E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19).

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS
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MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições %
VALOR 
(R$)

A INSS 20,00%

B SESI ou SESC 1,50%

C SENAI ou SENAC 1,00%

D INCRA 0,20%

E Salário-educação 2,50%

F FGTS 8,00%

G Seguro acidente do trabalho 3,00%

H SEBRAE 0,60%

TOTAL 36,80%

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário
VALOR

(R$)

A 13º (décimo terceiro) salário

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário

TOTAL
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Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
VALOR

(R$)

A Afastamento maternidade

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

B.1
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 
licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão
VALOR

(R$)

A Aviso-prévio indenizado

B  Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

 F.1 – FGTS (40%)

 F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)
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A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença-paternidade

D Ausências legais

E Ausência por acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
VALOR

(R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.2 13º (décimo terceiro) salário

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo para rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS 
E LUCRO
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5.
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
LUCRO

%
VALOR

(R$)

A Custos indiretos 3,20%

B Lucro 10,00%

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR 
EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

C Módulo 3 – Insumos diversos
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D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)

VALOR HORA

ANEXO IV - 10 (DEZ) ELETRICISTAS DE 28/11/2020 A 29/11/2020 (SE HOUVER 2º TURNO)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

       

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  

Sindicato da categoria  
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Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE

DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (28/11/2020 e 29/11/2020)

    

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada  ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

 ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)

Regime Tributário:

( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       

MÃO DE OBRA

       

Mão de obra vinculada à execução contratual
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DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
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1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

 
A

Valor dos serviços

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
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1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

DADOS VALOR (R$)

A Salário-base

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)

B Materiais (um kit para cada eletricista)
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C Equipamentos (um kit para cada eletricista)

D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente

E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00%

B SESI ou SESC 1,50%

C SENAI ou SENAC 1,00%

D INCRA 0,20%

E  Salário-educação 2,50%

F FGTS 8,00%

G Seguro acidente do trabalho 3,00%

H SEBRAE 0,60%

TOTAL 36,80%

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário
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B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)

A Afastamento maternidade

B
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

B.1
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL
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Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)

A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença-paternidade

D Ausências legais

E Ausência por acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
VALOR

(R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.2 13º (décimo terceiro) salário

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo para rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
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LUCRO

  5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO %
VALOR

(R$)

A Custos indiretos 3,20%

B Lucro 10,00%

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração
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B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

C Módulo 3 – Insumos diversos

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)

VALOR HORA
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ANEXO III

                                                                              PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

Item
                             

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO VALOR MENSAL QUANTIT. DE
ELETRICISTAS

VALOR
TOTAL

Eletricistas

1 Eletricistas – NAT –
Interior e Capital

(Posto) 
03/11/2020 a 15/11/2020 

R$ 24 R$ 

2 Eletricistas – 1º Turno
– Interior e

Capital(véspera e dia
da Eleição) 

14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 35 R$ 

3 Hora Suplementar –
1º Turno (Postos) 

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 
1 Eletricistas – 2º Turno

– Capital(véspera e
dia da Eleição) 

28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 10 R$ 

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 
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ANEXO V

MINUTA 

              Processo nº 0010905-96.2019.6.02.8000
                Contrato nº XX/2020

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
CELEBRADO  ENTRE  O  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA _________. 

Pelo  presente  instrumento,  o TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377, bairro
Farol,  CEP  57051-090,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº  06.015.041/0001-38  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  Desembargador  Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado neste Município,,
e a empresa __________, situada na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante  denominada CONTRATADA,  neste  ato representada por  _____________,  portador  da  C.I  nº
__________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, resolvem
celebrar  o  presente  contrato  de  prestação  de  serviços,  com fulcro  na  Instrução  Normativa  nº
02/2008 do  Ministério  do Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  na Lei  Federal  n°  10.520/02,  no
Decreto nº  10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n°  XX/2020, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais  n° 10.520/02,
8.666/93 e regulamentações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017,
nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010,  a  Resolução nº 169, do
Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior
Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente,
notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de
1990,  os princípios  da teoria  geral  dos contratos  e as  normas de direito  privado,  bem como a
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site
www.tre-al.gov.br.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a  prestação, de forma não contínua,  de
serviços  de eletricista,  para  atender  às  necessidades cartorárias  da  Justiça  Eleitoral  durante as
Eleições 2020.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  As  especificações  técnicas  dos  serviços  e  as  condições  de  execução
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2020.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O  valor  do  contrato  para  os  serviços  aqui  especificados  é  de  R$  ________
(_____________) para o primeiro turno de votação, e de R$ ______ (_____) para o segundo turno de
votação, se houver, perfazendo um total de R$_________ (_____________). 

Item
                             

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO VALOR
MENSAL

QUANTIT. DE
ELETRICISTAS

VALOR
TOTAL

Eletricistas

1 Eletricistas – NAT – Interior e
Capital (Posto) 03/11/2020 a 15/11/2020 

R$ 24 R$ 

2 Eletricistas – 1º Turno –
Interior e Capital(véspera e

dia da Eleição) 

14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 35 R$ 

3 Hora Suplementar – 1º Turno
(Postos) 

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 
1 Eletricistas – 2º Turno –

Capital(véspera e dia da
Eleição) 

28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 10 R$ 

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste contrato,
como: os tributos, custos dos insumos e o lucro.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes condições:

1) Os pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições 2020,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados;

2) O prazo máximo de pagamento é de dez dias úteis, a partir da data da apresentação
de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, desde que
não haja pendência de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fiscais, previ-
denciárias e trabalhistas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão
de notas fiscais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relati-
vas ao FGTS ensejará o pagamento dos valores em débito em juízo, sem prejuízo das sanções cabí-
veis.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Havendo  atraso  no  pagamento,  provocado  exclusivamente  pelo
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
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fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicação das seguintes formulas:

I = (TX/100)
         365

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I= Índice de atualização financeira
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual.

PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso,
os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

PARÁGRAFO  QUINTO  -  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  à
indisponibilidade ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a área que não
os recebeu.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O  CONTRATANTE,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma acima. 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral;  Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica).

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

A contratada se obriga a:

1) Executar  o  contrato  em estrita  conformidade com as  disposições legais  e  especificações  do
Termo de Referência, do Edital de Licitação, do Contrato, e da proposta de preços apresentada,
adotando-se  esta  como  complementar,  responsabilizando-se  integralmente  pelos  serviços
contratados e sua execução, nos termos do instrumento da avença e da legislação vigente;
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2) Garantir o bom andamento dos serviços, fiscalizando e ministrando a orientação necessária ao
executante,  tendo a obrigação de tomar as  providências  pertinentes para que sejam corrigidas
todas as falhas detectadas,  no intuito de zelar pela regularidade, produtividade e boa técnica dos
serviços contratados;

3) Cumprir,  além dos  postulados legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou municipal,  as
normas  de  segurança  definidas  na  legislação  pertinente,  especialmente  as  normas
regulamentadoras  (NR)  n.ºs  10  (Segurança  em  instalações  e  serviços  em  eletricidade)  e  16
(Atividades e operações perigosas), no que couber;

4)  Manter,  se  necessário,  sediado  junto  à  Administração,  durante  os  turnos  de  trabalho,
profissionais  capazes  de  tomar  decisões  compatíveis  com  os  compromissos  assumidos,  sem
quaisquer custos adicionais ao CONTRATANTE. Além disso, a CONTRATADA deverá manter preposto
para acompanhamento do contrato, sem custo adicional ao CONTRATANTE;

5) Executar  os  serviços  de  forma a  garantir  os  melhores  resultados,  cabendo  à  CONTRATADA
otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos
serviços e à satisfação do CONTRATANTE, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de
trabalhos envolvidos nos mesmos;

6) os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às recomendações
aceitas  pela  boa  técnica,  normas  e  legislação,  utilizando,  da  mesma  forma,  equipamentos,
materiais e produtos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas;

7) Observar a conduta adequada no uso de materiais, produtos, equipamentos e bens, devendo a
mão  de  obra  utilizada  para  execução  do  objeto  contratual  usar,  sempre  que  necessário,
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou de Proteção Coletiva (EPCs), quando necessários,
cedidos pela própria CONTRATADA, e sob sua responsabilidade;

8) Fornecer  à  FISCALIZAÇÃO (Gestor  ou Fiscal  do contrato),  em até 2 (dois)  dias úteis  após a
assinatura  do  contrato,  os  nomes  dos  profissionais  envolvidos  diretamente  na  execução  dos
serviços contratados, apresentando cópias autenticadas de seus documentos pessoais (identidade,
carteira profissional e comprovação de escolaridade), informando, ainda, endereço e telefone para
contato com os mesmos;

9) Instruir  a  mão  de  obra  utilizada  para  execução  do  objeto  contratual  quanto  aos  serviços
especificados no Termo de Referência e suas especificações (Anexos I e I-A do edital); quanto à
necessidade de serem acatadas as orientações do CONTRATANTE; à prevenção a incêndio nas áreas
sob responsabilidade desse; ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho; e, bem como, às obrigações constantes nesta cláusula;

10) Cumprir  as  normas  estabelecidas  neste  contrato,  oriundas  do  edital  e  seus  anexos,  e
complementações  oficiais,  correlatas  com  o  objeto  do  contrato,  advindas  da  Administração  do
CONTRATANTE, bem como as acordadas em Termos de Aditamento Contratual, aquelas constantes
da legislação trabalhista em vigor, e principalmente as vigentes relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho,  especialmente as normas regulamentadoras (NR) n.ºs 10 (Segurança em instalações e
serviços em eletricidade) e 16 (Atividades e operações perigosas), no que couber ;
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11) Manter e garantir a continuação dos serviços nos regimes contratados (quantitativo de mão de
obra,  jornada  semanal  de  prestação  de  serviços,  horários  etc.),  obedecendo  às  disposições
constantes das legislações pertinentes, subsidiárias e subsidiantes, bem como atender a eventuais
acréscimos, em conformidade com a lei, solicitados pela Administração do CONTRATANTE;

12) Não  propiciar  ao  CONTRATANTE qualquer  solução  de  continuidade,  por  qualquer  motivo,
responsabilizando-se, quando der causa, em razão da não prestação dos serviços contratados; 

13) Garantir  a  continuidade  do  posto  de  serviço  independentemente  de  quem  possa  estar
executando os trabalhos;

14) Comunicar  à  FISCALIZAÇÃO  (Gestor  ou  Fiscais  do  contrato),  com  antecedência  de  até  48
(quarenta e oito) horas, por escrito, toda vez que houver a possibilidade de ocorrer paralisação dos
serviços;

15) Assegurar que toda mão de obra utilizada para execução do objeto contratual que cometer falta
disciplinar não será mantida no local ou em quaisquer outras instalações do CONTRATANTE;

16) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de mão de obra
não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços contratados;

17) Emitir  e  transmitir  relatórios  técnicos  ao gestor  do contrato,  quando requisitado,  contendo
dados relativos à prestação dos serviços, cujas informações serão confrontadas com os controles
elaborados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como por exemplo, horário de prestação dos
serviços, frequência, atrasos, valores da mão de obra parcial e total, material fornecido (quantidade
e preços), e outras informações em comum acordo com a fiscalização do contrato, objetivando a
autorização da competente cobrança da prestação  dos serviços ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

18) Providenciar, se necessário, treinamento específico aos profissionais envolvidos nas atividades
objeto da contratação.

19) Assegurar que toda a mão de obra utilizada para execução dos serviços contratados esteja
usando traje compatível com o desempenho de suas atividades em instalações públicas (fóruns,
cartórios,  escolas  etc.),  portando crachá de  identificação pessoal  e  funcional  com foto recente,
aposto em local  de  fácil  visualização e  leitura no uniforme,  e  provida,  quando necessário,  dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou Coletiva (EPCs);

20) Se necessário, a CONTRATADA deverá fornecer à mão de obra utilizada na execução do objeto
contratual uniformes/trajes tecnicamente apropriados e seguros em relação às atividades a serem
desempenhadas, adequados ao clima da região e locais de trabalho, de boa qualidade, cujo modelo
será submetido à aprovação do CONTRATANTE;

21) Os uniformes/equipamentos/material de trabalho, e seus complementos, fornecidos à mão de
obra utilizada para execução do objeto contratual, deverão estar de acordo com o clima da região, a
legislação pertinente e o disposto nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias
envolvidas;
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22) Os uniformes/trajes danificados em razão da execução dos trabalhos deverão ser substituídos
em até 24 (vinte e quatro) horas;

23) Fornecer equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, coletivos e individuais (EPIs e
EPCs),  para  uso  sempre  quando  necessário,   de  acordo  com  a  legislação  e  normas  técnicas
pertinentes,  adequados  e  necessários  à  consecução  dos  serviços  objeto  deste  contrato,
responsabilizando-se  pelo  quantitativo  e  qualidade  dos  materiais,  produtos,  acessórios  e
equipamentos empregados;

24) Identificar todos os produtos, materiais, equipamentos, ferramentas, ferramental, acessórios e
utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do
CONTRATANTE;

25) Realizar, sempre que necessário, em conjunto com o Gestor do contrato, e/ou seus Fiscais,o
acompanhamento  técnico  das  pertinentes  atividades,  visando  à  qualidade  da  prestação  dos
serviços;

26) Assumir todas as responsabilidades sobre acidentes ocorridos com a mão de obra utilizada para
execução do objeto contratual, durante a prestação dos serviços objeto deste contrato;

27) Assumir  todas  as  responsabilidades  e  adotar  as  medidas  urgentes  e/ou  necessárias  ao
atendimento de qualquer componente da mão de obra utilizada para execução do objeto contratual,
acidentados ou com mal súbito;

28) Responsabilizar-se  pelas  obrigações  decorrentes  das  normas  que  estabeleçam  encargos
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  resultantes  da  execução  do  contrato,  não
transferindo,  em  hipótese  alguma,  a  responsabilidade  pelos  respectivos  pagamentos  à
Administração do CONTRATANTE;

29) Arcar   com  as  despesas  decorrentes  de  transporte,  alimentação,  hospedagem  e  demais
benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de
Logística;

30) Providenciar, em caso de greve no sistema de transporte coletivo da cidade, a condução da mão
de obra utilizada para execução do objeto contratual aos locais de prestação dos serviços;

31) Responsabilizar-se por  indenizações  decorrentes de quaisquer  danos ou prejuízos  causados
direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, pela mão de obra utilizada para execução
do objeto contratual, decorrentes de dolo ou culpa, durante a prestação dos serviços contratados,
não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização/acompanhamento  pelo
CONTRATANTE;

32) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua habilitação,
principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação
e  outras  previstas  na  legislação  vigente  e  na  aplicável  à  natureza  dos  serviços  objeto  do
instrumento contratual;

33) Se a empresa for optante do SIMPLES NACIONAL, deverá anexar à nota fiscal de serviços, para
que não incidam retenções indevidas, a declaração constante do inciso XI do art. 3º da IN SRF nº
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480/2004 e suas atualizações, que comprova a opção, na ocorrência do primeiro pagamento; e no
último;

34) Arcar  com  todas  as  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato,  que  deverão  constar
detalhadamente em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

37) Fornecer ao Gestor ou Fiscais do contrato, a qualquer tempo, todas as informações de interesse
do CONTRATANTE, atendendo as suas solicitações no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis;

38) Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

39) Sujeitar-se  a  obrigações  previstas  no  Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  (Lei  n°
8.078/90)  que sejam compatíveis  com o  regime  de  direito  público,  principalmente  no  caso  de
silêncio do instrumento contratual;

40) Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste
contrato;

41) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços, de que atendem às
disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18/10 e 06/12 de 2005, respectivamente, do Conselho
Nacional de Justiça.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A inadimplência  da  CONTRATADA, com  referência  aos  encargos
estabelecidos  nesta  cláusula,  não  transfere  à  Administração  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão
pela qual a  CONTRATADA  renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços objeto
deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

PARÁGRAFO QUARTO -  É vedado à  CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do TRE/AL.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso às instalações do Órgão, do pessoal da Contratada para os atos de
execução do contrato;
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b) Proporcionar,  quando lhe competir,  as condições necessárias ao cumprimento das
prestações contratuais da empresa contratada;

c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d)  Comunicar  à  Contratada qualquer  irregularidade manifestada  no  fornecimento  do
material de uso obrigatório;

e) Fiscalizar a execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e fim no dia 31
de dezembro de 2020 considerando o prazo estipulado para pagamento.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do  Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas,  nos  casos  enumerados  nos  incisos  I  a  XII  e  XVII  do  artigo 78  da  Lei  mencionada,
notificando-se a CONTRATADA; 

b) amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  neste  Contrato  desde  que  haja
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PARÀGRAFO  TERCEIRO -  A  rescisão  administrativa  ou  amigável  será  precedida  de  autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido total ou
parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com
o seu objeto.

PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles decorrentes
da  relação  trabalhista  da  contratada  com  seus  empregados,  até  o  limite  do  valor  dos  danos
comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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Ficará impedido de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

k) não mantiver a proposta;

l) falhar na execução do contrato;

m) fraudar a execução do contrato;

n) comportar-se de modo inidôneo;

o) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.

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

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, poden-
do a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar ou-
tras mais severas; 

b) multa de mora de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato (soma
dos preços dos dois turnos eleitorais), em razão de atraso no cumprimento das obrigações
assumidas;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecu-
ção total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;
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d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e) declaração de  inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2020.

PARÁGRAFO QUARTO -  As sanções previstas  nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso,  ser
impostas cumulativamente com as de multa.

PARÁGRAFO QUINTO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  da  garantia  do
contrato.  Se  o  valor  da multa  ultrapassar  o  da  garantia  prestada,  além da  perda  total  desta,
responderá  o  contratado  pela  sua  diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Na  aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  Seção  a  autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência
e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
reais e comprovados.

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

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

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

PARÁGRAFO DOZE  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

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

PARÁGRAFO QUATORZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
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PARÁGRAFO QUINZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Alagoas.

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

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

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o
valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o  limite estabelecido
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA DE PREÇO
DA CONTRATADA

                      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão Eletrônico
nº  XX/2020 e  seus  anexos,  e  à  proposta  de  preço  da  Contratada,  que  passam  a  integrá-lo,
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TREZE - DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os  serviços,  ao CONTRATANTE é  reservado o direito  de,  sem que de  qualquer  forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços através de seus servidores nomeados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas designará, formalmente, na forma
do art. 31 da IN/MPOG 02/2008, do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97,
um responsável para atuar como gestor do contrato e tantos quantos entenda necessários para
atuar(em) como fiscal(ais)  do  contrato,  que acompanharão  a  execução  dos  serviços  objeto  do
presente edital, devendo registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do
período  de  vigência,  em  relatório  específico  para  esse  fim,  cuja  cópia  será  encaminhada  à
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CONTRATADA,  objetivando  a  imediata  correção  das  irregularidades  apontadas,  sob  pena  de
aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do
contrato deverão  ser  solicitadas ao Diretor-Geral  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas, em
tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes/aplicáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A CONTRATADA deverá indicar representante administrativo (preposto),
aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la administrativamente, sempre que for necessário.

PARÁGRAFO QUARTO - Os responsáveis pela fiscalização dos serviços contratados poderão ordenar
a imediata retirada do local, bem como a substituição, de mão-de-obra utilizada pela CONTRATADA
para execução dos serviços,  que estiver sem uniforme ou crachá, que não estiver utilizando os
equipamentos de segurança adequados individuais (EPIs) ou coletivos (EPCs), que embaraçar ou
dificultar  a  fiscalização,  ou  cuja  permanência  julgar  inconveniente  no  local  de  prestação  dos
serviços, baseado nos dispositivos contratuais e legais.

PARÁGRAFO QUINTO -  O  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através de seus servidores para
tanto designados, poderá realizar outras verificações, objetivando garantir os melhores resultados,
com vistas à qualidade e à satisfação dos serviços contratados, podendo exigir da CONTRATADA a
produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos envolvidos nos mesmos.

CLÁUSULA QUATORZE - DA GARANTIA

Para assegurar a execução do contrato,  a contratada deverá prestar uma das
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a
execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia prestada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias
impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

PARÁGRAFO QUINTO -  A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for
o caso.

PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o  parágrafo quinto não ocorra após o
encerramento  da  vigência  contratual,  a  garantia  será  resgatada  para  pagamento  das  verbas
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
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PARÁGRAFO SÉTIMO -  Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora
atenderá ao disposto no  parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

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

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

Maceió, ____ de _________ de 2020.

Pelo TRE/AL

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Pela Empresa

Representante da empresa       
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INFORMAÇÃO Nº 6683 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de pessoa
jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender
às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor estimado
da contratação.

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Informo que, na referida minuta, foi inserido o item que trata da Garantia Contratual,
 seguindo a linha da contratção ocorrida em 2018, para ratificação de  Vossa Senhoria,
caso concorde.

Solicito, ainda, que se avalie a conveniência de juntar aos autos as planilhas,
constantes do Termo de Referência (documento nº 0759210), preenchidas,
para inclusão no edital como anexo caso se entenda pertinente.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta, ele deve
ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento do TCU
sobre o tema após a edição do referido Decreto, esta Seção divulgou os valores
estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/09/2020, às 11:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/09/2020, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/09/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0763988 e o código CRC 34C93D99.

0010905-96.2019.6.02.8000 0763988v5
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2020.
Submeto os presentes autos à análise da Assessoria

Jurídica, para efeito do disposto no Parágrafo único do art. 38
da Lei nº 8.666/93, considerando a minuta de edital elaborada
pela SLC (doc. 0763978), nos termos da Informação nº 6.683
(doc. 0763988), cerca da qual evoco o disposto no art. 40, §
2º, II, da mencionada Lei nº 8.666/93, para responder ao
questionamento sobre a inclusão da planilha de formação de
preços preenchida como anexo ao edital, entendimento que
ora também submeto à apreciação do Sr. Assessor Jurídico.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/09/2020, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764388 e o código CRC 213B06FB.

0010905-96.2019.6.02.8000 0764388v1
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PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GSAD
ASSUNTO : ELEIÇÕES 2020. ANÁLISE DE EDITAL. CONTRATAÇÃO. ELETRICISTAS.

 

Parecer nº 1677 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Por intermédio do memo exordial,  a Seção de

Manutenção e Reparos – SMR elaborou o Termo de
Referência  (0639803), cujo objeto é a contratação de empresa
para prestação de serviços de eletricistas para os Cartórios
Eleitorais, para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação do pleito de 2020, nos
diversos prédios públicos disponibilizados à Justiça
Eleitoral, tudo conforme quantidade, características e
especificações descritas no citado Termo de Referência que
sofreu alterações até sua versão final (0759210).

Quanto à aprovação do referido termo, consta dos
autos Despacho da AGE (0761740),  transcrevendo
deliberação da CPPE, ocorrida em reunião do dia 10/09/2020
(ATA 0760125):

 
1- Análise do termo de referência para
contratação dos serviços de
eletricitas (evento 0759552), nos termos
do processo SEI de nº 0010905-
96.2019.6.02.8000;
O Secretário de Administração, José
Ricardo, expôs que o servidor Marcos fez
as alterações necessárias, cabendo,
apenas, à ACAGE a análise das planilhas
de contratação. Em análise do
documento, pontuou o DG que as
alterações necessárias foram realizadas,
manifestando-se pela sua aprovação. 
Restou consignado pelo DG e SAD o
ótimo trabalho desempenhado
pela servidora Thaíse Tenório Marinho. 
Deliberação: Restou deliberado pela
aprovação do Termo de Referência de
evento 0759552.
 
 

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
De início, vale ressaltar que, no Parecer 1133

(0719958), esta Assessoria Jurídica pronunciou-se a respeito
da possibilidade de deslocamento do descanso semanal
remunerado, considerando a legislação vigente e a Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria, bem como, da possibilidade
de compensação de horas dentro da jornada de trabalho, no
intuito de se evitar a realização de horas extras, que possuem
valor majorado em relação à hora normal de trabalho, a
exemplo do  entendimento adotado na contratação de Apoio
de TI -  Eleições 2020, no Processo Sei nº 0008814-
33.2019.6.02.8000.
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Esta unidade não enxergou óbices à previsão de
deslocamento dos dias de descanso semanal remunerado
(DSR) durante  as semanas das Eleições 2020, na forma
proposta pela SAD (0718639) uma vez que tal condição fará
parte do edital a ser divulgado amplamente entre as eventuais
licitantes, assim como da minuta contratual dele decorrente.

Na sequência, os autos seguiram  para a
SEIC/COMAP, para que se procedesse à devida pesquisa de
preços relativa aos insumos (0749039).

A ACAGE ratificou por meio do Parecer 1650
(0762068) a planilha (0761149) elaborada pelo grupo de
trabalho formalizado pela PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
284/2020 TRE-AL/PRE/AEP (0756468), instituído para dar
suporte a esta contratação, totalizando o montante de R$
112.983,50 (cento e doze mil novecentos e oitenta e três reais
e cinquenta centavos), sendo R$ 104.091,86 (cento e quatro
mil noventa e um reais e oitenta e seis centavos) para o
primeiro turno e R$ 8.891,64 (oito mil oitocentos e noventa e
um reais e sessenta e quatro centavos), para o segundo turno,
se houver.

Nos eventos 0759684 e 0763338, tem-se a reserva
de crédito e o reforço de pré-empenho, a cargo da COFIN,
respectivamente, nos valores de R$ 95.208,81 (noventa e
cinco mil duzentos e oito reais e oitenta e um centavos) e R$
17.991,03 (dezessete mil novecentos e noventa e um reais e
três centavos).

Em seguida, a SLC/COMAP elaborou minuta de
edital (0763978). No evento 0763988, tem-se a justificativa da
SLC/COMAP acerca da não adoção da previsão de
exclusividade de participação para microempresas e empresas
de pequeno porte, conforme disciplina veiculada na LC nº
123/2006 e regulamentação, bem como dos ajustes efetuados
na minuta e a justificativa de divulgação dos preços orçados
pela administração. 

No despacho GSAD (0764388), o Senhor Secretário
de Administração evocou o disposto no art. 40, § 2º, II, da
mencionada Lei nº 8.666/93, para responder ao
questionamento sobre a inclusão da planilha de formação de
preços preenchida como anexo ao edital, formulada pela SLC
(0763988), entendimento que ora submete a esta Assessoria.

Segundo a referida minuta de edital (0763978), o
presente certame trata de licitação na modalidade PREGÃO,
na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO,
para contratação de  pessoa jurídica para prestação, de forma
não contínua, de serviços de eletricista, para atender às
necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as
Eleições 2020, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria Judiciária desta Corte. (sic)

Em seguida,  vieram os autos a esta AJ-DG, para
análise da referida minuta, ex vi parágrafo único do art. 38 da
Lei n.º 8.666/93 c/c o art. 60 da Resolução TRE-AL n.º
12.738/96 e art. 11 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos, tendo
as nuanças técnicas e financeiras sido verificadas pelas
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
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pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em foco

catalogados como serviços comuns,  tem-se que o objeto da
presente licitação pode ser adquirido via pregão, registrando-
se, ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 10.024/2019 foram devidamente observados.

Frise-se que o presente procedimento contém todos
os elementos necessários, segundo as prescrições do art.
8º do Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a justificativa da
contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução
do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a não adoção da restrição
de participação a microempresas e empresas de pequeno
porte.  

 

 

4. SOBRE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA -
EXIGÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL

 
Na informação 6683 (0763988), a chefe da SLC

Informou inseriu o item que trata da Garantia Contratual na
minuta do edital,  seguindo a linha da contratação ocorrida
em 2018.

16.1.Para assegurar a execução do
contrato, o licitante vencedor deverá
prestar umadas garantias previstas no art.
56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93,
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equivalente a 5% do valor totaldo
contrato, no prazo de 5(cinco)diasúteis, a
partir da convocação do TRE/AL, a fim de
assegurar aexecução do contrato.
 

O artigo 31 da Lei 8.666/93  ocupou-se da
qualificação econômico-financeira:

"Art. 31.  A documentação relativa à
qualificação econômico-financeira limitar-se-á a:
I - balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da
proposta;
II - certidão negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida
no domicílio da pessoa física;
III - garantia, nas mesmas modalidades e
critérios previstos no "caput" e § 1o do art.
56 desta Lei, limitada a 1% (um por
cento) do valor estimado do objeto da
contratação.
§ 1o  A exigência de índices limitar-se-á à
demonstração da capacidade financeira do
licitante com vistas aos compromissos que terá
que assumir caso lhe seja adjudicado o
contrato, vedada a exigência de valores
mínimos de faturamento anterior, índices de
rentabilidade ou lucratividade.    

§ 2o  A Administração, nas compras para
entrega futura e na execução de obras e
serviços, poderá estabelecer, no instrumento
convocatório da licitação, a exigência de capital
mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou
ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56
desta Lei, como dado objetivo de comprovação
da qualificação econômico-financeira dos
licitantes e para efeito de garantia ao
adimplemento do contrato a ser ulteriormente
celebrado.

§ 3o  O capital mínimo ou o valor do patrimônio
líquido a que se refere o parágrafo anterior não
poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, devendo a
comprovação ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, na forma da lei,
admitida a atualização para esta data através
de índices oficiais.

§ 4o  Poderá ser exigida, ainda, a relação dos
compromissos assumidos pelo licitante que
importem diminuição da capacidade operativa
ou absorção de disponibilidade financeira,
calculada esta em função do patrimônio líquido
atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 5o  A comprovação de boa situação financeira
da empresa será feita de forma objetiva,
através do cálculo de índices contábeis
previstos no edital e devidamente justificados
no processo administrativo da licitação que
tenha dado início ao certame licitatório, vedada
a exigência de índices e valores não usualmente
adotados para correta avaliação de situação
financeira suficiente ao cumprimento das
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obrigações decorrentes da licitação."
 

Por sua vez, ao tratar das garantias, a Lei nº
8.666/93, preconiza:

 
"Art. 56.  A critério da autoridade competente, em
cada caso, e desde que prevista no instrumento
convocatório, poderá ser exigida prestação de
garantia nas contratações de obras, serviços e
compras.

§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das
seguintes modalidades de garantia:               

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida
pública, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;               
II - seguro-garantia;           

III - fiança bancária.            

§ 2o  A garantia a que se refere o caput deste artigo
não excederá a cinco por cento do valor do contrato
e terá seu valor atualizado nas mesmas condições
daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste
artigo.    § 3o  Para obras, serviços e fornecimentos
de grande vulto envolvendo alta complexidade
técnica e riscos financeiros consideráveis,
demonstrados através de parecer tecnicamente
aprovado pela autoridade competente, o limite de
garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser
elevado para até dez por cento do valor do contrato. 
        

§ 4o  A garantia prestada pelo contratado será
liberada ou restituída após a execução do contrato e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

§ 5o  Nos casos de contratos que importem na
entrega de bens pela Administração, dos quais o
contratado ficará depositário, ao valor da garantia
deverá ser acrescido o valor desses bens."

 
5. SOBRE A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E
PROFISSIONAL

 
O item 9.10.3.1 do edital indica como qualificação

técnica a exigência de que os técnicos possuam experiência
comprovada com as atividades deeletricista.

De acordo com a Lei de Licitações, na etapa de
habilitação, a Administração deverá analisar, entre outros
aspectos, a qualificação técnica dos licitantes, a fim de
comprovar se dispõem de conhecimento, experiência e
aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer
o contrato a ser celebrado.

Para isso, a lei autoriza a Administração a exigir a
comprovação da capacitação técnico-operacional, nos termos
de seu art. 30, inc. II, e a comprovação da capacitação
técnico-profissional, de acordo com seu art. 30, § 1º, inc. I.

No primeiro caso (capacitação técnico-
operacional), a experiência a ser verificada é a da pessoa
licitante, devendo comprovar, enquanto organização
empresarial, sua aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação. Quanto à capacitação
técnico-profissional, o foco da exigência é a demonstração da
experiência do profissional indicado pelo licitante para atuar
como seu responsável técnico. Esta última foi a única
exigência feita pela minuta ora analisada, o que, diante da
importância do objeto a ser contrato, parece merecer retoque.
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5.1)  ENTENDIMENTO DO TCU 

 
Ainda quanto à qualificação técnica, impende

ressaltar recente entendimento do TCU, esposado no Acórdão
891/2018 - Plenário, no sentido de que a exigência de
documentos que comprovem a qualificação técnica e a
capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que
compatíveis com o objeto a ser licitado, não é apenas uma
faculdade, mas um dever da Administração, devendo ser essa
exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa
contratada estará apta a fornecer os bens ou serviços
pactuados.

Representação formulada ao TCU apontou possível
irregularidade no edital do Pregão Eletrônico 7/2018,
promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
(TRE/ES), cujo objeto era o “fornecimento de cartões
combustível pós-pagos para veículos a serem utilizados por
aquela unidade  nas eleições de 2018”.

A suposta irregularidade consistiria na falta de
exigência de comprovação de qualificação técnica pelas
empresas interessadas, o que, conforme a representante,
poderia resultar em prejuízo à Administração, por possibilitar
a contratação de empresa que não reunisse as condições
técnicas necessárias à correta prestação dos serviços
pretendidos. Ao examinar a matéria, a unidade técnica
constatou que o edital também não estabelecia nenhuma
exigência quanto à qualificação econômico-financeira das
licitantes.

Em seu voto, o relator destacou, preliminarmente,
que, pelo fato de os requisitos relativos à comprovação das
qualificações técnica e econômico-financeira serem
“condições para a habilitação das interessadas, conforme
previsto no art. 27 da Lei de Licitações”, restaria perquirir “o
grau de obrigatoriedade dessas exigências nas licitações
públicas e quais efeitos sua eventual ausência teriam sobre a
validade do certame”.

O relator salientou que a  jurisprudência e a
doutrina são “razoavelmente consensuais no entendimento de
que a exigência de documentos que comprovem a qualificação
técnica e a capacidade econômico-financeira das licitantes,
desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é
apenas uma faculdade, mas um dever da Administração”.

Essa obrigação, entretanto, segundo ele, “não é
mera formalidade e está sempre subordinada a uma utilidade
real, ou seja, deve ser a mínima exigência capaz de assegurar,
com algum grau de confiança, que a empresa contratada será
capaz de fornecer os bens ou serviços adquiridos”.

Em consequência, “a documentação a ser fornecida
deve guardar relação com o objeto pretendido no sentido de
que aquisições mais simples demandarão menos
comprovações e, contrario sensu, as mais complexas exigirão
mais salvaguardas”. E arrematou: “a própria Lei de Licitações,
em seu art. 32, § 1º, modula as exigências relativas à
habilitação das licitantes, permitindo a dispensa dos
documentos, no todo ou em parte, nos casos de convite,
concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão”.

Por outro lado, ponderou que “o valor máximo
estimado para a contratação em tela, de R$ 87.908,21,
aproxima-se muito do limite admitido para o convite (R$
80.000,00), modalidade que a Lei 8.666/1993 desobriga a
Administração das exigências de habilitação das
licitantes”. Além disso, asseverou que “existe um perigo na
demora reverso, uma vez que os serviços licitados são
instrumentais à realização das eleições de 2018, podendo o
atraso no seu fornecimento impactar as atribuições do
TRE/ES durante o pleito”.

Considerando que a situação examinada impunha
baixo risco à Administração, já tendo o órgão, inclusive,
promovido outros certames nas mesmas condições sem
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maiores percalços, o relator concluiu ser possível aceitar,
excepcionalmente, a não exigência da documentação relativa
à habilitação técnica e econômico- financeira no respectivo
edital, sem prejuízo, contudo, de cientificar o órgão acerca da
necessidade de sua inclusão em futuras licitações de mesmo
objeto.

Acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu
considerar a representação parcialmente procedente e dar
ciência ao TRE/ES de que “a não exigência de
comprovação de qualificação técnica e econômico-
financeira identificada no edital do Pregão Eletrônico
7/2018 (Processo 26.659/2017) afronta o disposto no
art. 27, c/c os arts. 30, 31 e 32 da Lei
8.666/1993”. (Acórdão 891/2018 Plenário, Representação,
Relator Ministro José Múcio Monteiro).

 
6. DA MINUTA CONTRATUAL

 

A minuta contratual ora analisada atende às
prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
7. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos
e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº
10.024/2019, necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico.

 

Item Questionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? SIM

Indicar 

link do
Orçamento
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TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0759210

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos
bens e/ou serviços que serão contratados? SIM  

5 O Termo de Referência contém justificativa para
enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM

  

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização
do Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência
de exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? N/A  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência
de atestados de capacidade técnica? NÃO  

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo
do objeto de licitação, sem exigência de quantidades
mínimas?

N/A  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais razoáveis e
justificados?

Esclarecer  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria
e/ou visita técnica? N/A  

16
O Termo de Referência contém justificativa para as
limitações de tempo, época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica?

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação
de quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para
contratação de serviços mediante alocação de postos de
trabalho (mão de obra residente)?

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? N/A  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0761740
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PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM
0749039

 

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos
de acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

SIM IDEM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? N/A  

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM

ACAGE

0761149

0762068

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art.
34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique
em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva
de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO 0763978

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

SIM 0763988

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM 0763978

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto
da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

NÃO  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os custos unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

SIM  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de
Trabalho).

SIM  

36
A minuta do edital contém definição da forma de
apresentação de lances, dos critérios de julgamento,
classificação e aceitação das propostas?

SIM  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM  

As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
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38 contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o
valor a ser contratado? SIM  

40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-financeira? SIM (Garantia)

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM  

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante e
à fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém obrigação à fornecedora de manter as condições de
habilitação durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

SIM

  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação
de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a despesa).

SIM  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

N/A  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? NÃO  

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para
a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

N/A  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

SIM  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?  Em curso
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Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

57

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 13, III e 8º,
V do Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 20 do Decreto
nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts.14,
V,  16, I,  17, 19 e 8º,  VI, do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas
de registro de preço, houve divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção de registro de preços?
Caso negativo, existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

SIM
0759684

0763338

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

  N/A 

 
8. CONCLUSÃO

 
 
Para que o procedimento flua com regularidade,

convém:
1) juntar aos autos a comprovação do
atendimento aos itens 2, 10 e 13 da tabela
de verificação acima; 
2) analisar a conveniência de se exigir
apenas a qualificação técnica operacional,
na forma do exposto no item 5 deste
parecer.

 
Sem embargo, há ainda algumas alterações e

correções que necessitam ser implementadas na minuta do
edital:

a) alterar, no preâmbulo do edital a
referência à Secretaria Judiciária.
b) incluir no item 8, um subitem contendo
:

"O critério de aceitabilidade será
aferido também em relação a cada
item que compõe a Planilha de
Custos e Formação de Preços, tendo
como critério os valores disponíveis
na planilha constante nos Anexos III
e seguintes."  

c) corrigir, no item 8.6.2 a expressão
material, uma vez que se trata de
contratação de serviços.
 

 Assim, seguem os autos à SAD, para
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aprimoramento da instrução. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 18/09/2020, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/09/2020, às 12:25, 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
0764769 e o código CRC B10B22A5.

0010905-96.2019.6.02.8000 0764769v33

Parecer 1677 (0764769)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 406



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
Em atenção ao Parecer 1677, da AJ-DG

(doc. 0764769), devolvo os autos à SLC, para promover os
ajustes recomendados conforme seguem:

a) alterar, no preâmbulo do edital a referência
à Secretaria Judiciária.
b) incluir no item 8, um subitem contendo :
"O critério de aceitabilidade será aferido
também em relação a cada item que compõe a
Planilha de Custos e Formação de Preços,
tendo como critério os valores disponíveis na
planilha constante nos Anexos III e seguintes."
 
c) corrigir, no item 8.6.2 a expressão material,
uma vez que se trata de contratação de
serviços.

 
Quanto aos demais pontos suscitados, mister

destacar que se trata de contratação necessária à realização
das eleições, portando incluída em planejamento próprio,
retratado nas designações da Portaria Presidência nº
373/2019 (doc. 0600064). De todo modo, a contratação é
prevista no item 181 do Anexo à Portaria nº 90/2020,
que aprova o Plano Anual das Contratações Administrativas
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para o exercício de
2020 (doc. 0669112).

No que respeita aos itens 10 e 13 da Lista de
Verificação que integra o Parecer nº 1677 e à possível analise
quanto à conveniência de se exigir apenas a qualificação
técnica operacional, na forma do exposto no item 5 do
referido parecer, remeto os pontos à análise e apreciação do
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Gestor designado, servidor Marcos André Melo Teixeira
(SMR), autor do Termo de Referência (doc. 0759210), 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2020, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766273 e o código CRC 99F623C4.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766273v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Esta setorial procedeu nova atualização do Termo

de Referência, para a contratação de eletricistas das eleições
2020, em conformidade com as prescrições constantes do
Despacho GSAD 0766273.

 
Sendo estas as informações a serem prestadas,

remeto os autos para análise e deliberação da SAD.
 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/09/2020, às 13:46, 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
0766558 e o código CRC F62604E1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.

 

2. Quantidades e especificações

Conforme Projeto Básico e demais Anexos.

 

3. Valor Estimado da contratação

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

4. Justificativa

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

5. Classificação Orçamentária

(A cargo da COFIN)

 

6. Gestão e fiscalização

Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos - SMR.

Fiscalização: NAT’S e Chefes dos Cartórios Eleitorais.

 

Maceió, 19 de setembro de 2020.

 

Responsável pela proposição do Termo de Referência:

 

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos

 

ANEXO I

Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – ELETRICISTAS PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020.
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2. Finalidade

Apesar da adoção de medidas prévias para a resolução de eventuais problemas de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim,
compreensíveis dificuldades técnicas, uma vez que estes são ambientes de acesso
público, tais como escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em
todos os Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e
à coleta dos votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que
venham a ocorrer nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em
momento prévio, para vistoria e correções na área de abrangência.

 

3. Estratégia de Contratação

Sugere-se que a modalidade licitatória utilizada seja o pregão eletrônico, tipo menor
preço.

 

4. Especificações dos serviços

4.1 Os profissionais desempenharão as atividades de verificação, de substituição e de
correção dos seguintes componentes:

tomadas elétricas;

disjuntores;

interruptores;

lâmpadas;

fiação elétrica.

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos, a serem eventualmente
substituídos nos locais de votação, serão fornecidos pelo TRE/AL, ao passo
que as ferramentas e demais itens necessários ao desempenho das atividades
dos eletricistas estarão sob a responsabilidade da empresa a ser contratada, a
qual deverá fornecer aos profissionais (i) as ferramentas de trabalho, tais
como: alicate universal, alicate de corte, estilete, chaves de fenda, chave
philips ou chave estrela, chave neon (teste), amperímetro etc, bem como (ii)
todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensáveis à
segurança dos eletricistas, a exemplo de óculos de segurança, capacetes de
proteção, luvas isolantes etc, assim como (iii) todos os equipamentos de
proteção individual (EPI's), em decorrência da Pandemia da COVID-19, a
exemplo de álcool em gel 70º, face shield e máscaras descartáveis etc, em
atendimento as prescrições da Resolução CNJ nº 322/2020, art. 5º,
I, combinada com as prescrições da Cartilha de Retomada ao Trabalho
(0750877) elaborada pela AAMO, tudo em conformidade com a legislação e
a norma regulamentadora vigentes. 
 

5. Qualificação

5.1 Para comprovar a qualificação técnica, os interessados deverão apresentar:

5.1.1 (um), ou mais, atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome
do licitante (técnico-operacional), expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), que
comprove(m) a execução para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, do seguinte serviço:

5.1.1.1. execução de obra/serviço de manutenções elétricas prediais de baixa tensão.

5.1.2 Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades de
eletricista.

A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da
Lei 8666/93 e visa evitar a contratação de empresa e profissional sem
experiência na execução de serviços compatíveis com o objeto deste termo de
referência. Como o objeto da contratação deste termo de referência limita-se à
manutenção elétrica de baixa tensão dos locais de votação, porém com área de
abrangência em todo o Estado de Alagoas, a exigência de comprovação de
capacitação técnico-operacional foi relacionada ao aspecto qualitativo dos
serviços necessários e descritos na contratação pretendida, não havendo, no
entendimento desta unidade técnica, possibilidade de se estabelecer uma
métrica, para a referida contratação, nem tão pouco eleger parcelas de maior
relevância técnica e de valor significativo.

6. Local de apresentação
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Sede dos Cartórios Eleitorais.

 

7. Deslocamento

Os profissionais poderão ser deslocados entre os diversos Locais de Votação e
Municípios da área de abrangência da Zona Eleitoral e, na etapa de suporte aos NATs,
na respectiva área de abrangência de cada NAT.

 

8. Horário de trabalho

Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h

Sábados – de 8h às 12h

Etapas 1º Turno no Interior e 1º e 2º Turnos Capital para o pleito de 2020.

Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

 

9. Período de execução do trabalho

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Data: 03 de novembro a 13 de novembro/2020. 24 (vinte e quatro) eletricistas.

Etapa do 1º Turno – Interior e Capital

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 14 e 15 de novembro/2020. 59 (cinquenta e
nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35
outros eletricistas).

Etapa do 2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Capital 

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 28 e 29 de novembro/2020. 10 (dez)
eletricistas (2 eletricistas para cada zona eleitoral da Capital - 1ª; 2ª; 3ª; 33ª e 54ª
Zonas Eleitorais).

 

10. Prazos

10.1 O TRE/AL deverá concluir todos os procedimentos relativos à contratação até o
dia 30 de setembro de 2020.

10.2 A lista por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos
profissionais que atuarão nas Eleições 2020, deverá ser apresentada até o dia 16 de
outubro de 2020.

10.3 O contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando o
prazo estipulado para pagamento.

 

11. Valor estimado

(Pesquisa a cargo da COMAP)

 

12. Formulação da Proposta de Preço

A proposta de preços das empresas participantes deverão ser formuladas
considerando os seguintes itens:

a. o valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

b. a descrição completa dos serviços ofertados;

c. prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

d. declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
à prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias
e trabalhistas;

e. planilha de Custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta,
a ser preenchida conforme modelos previstos nos Anexos, a qual deverá conter:

e.1) despesas com transporte, alimentação e hospedagem a serem desembolsadas
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pela empresa de forma direta ou pela concessão de ajuda de custo, se esta foi a opção
detalhada no plano de logística;

e.2) despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3) o percentual máximo de lucro, que não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) incidente sobre o somatório dos montantes A+B+Despesas Administrativas.
Deverá haver compatibilidade entre o plano de planilha de custos e plano de logística
apresentado para execução dos serviços;

e.4) obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao pessoal
contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f. plano Detalhado de Logística, considerando:

f.1) as atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais, além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2) A necessidade de o posto de trabalho permanecer em atividade constante,
independentemente do profissional a ele vinculado;

 

13. Documentos de Habilitação

Para a habilitação ao procedimento licitatório, os proponentes deverão estar
cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. As
empresas cadastradas no SICAF poderão ter sua regularidade habilitatória verificada
pelas declarações extraídas do sistema, o Certificado de Registro Cadastral do SICAF,
que poderá ser obtido, inclusive pelo próprio pregoeiro, no ACESSO LIVRE (consultas)
do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

14. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a. executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b. manter preposto para acompanhamento do contrato;

c. assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

d. arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e
demais benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha
de Custo e no Plano de Logística;

e. responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos
eletricistas;

f. promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de
incompatibilidades funcionais;

g. apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

 

15. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a. permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;

b. proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

c. efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d. comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material de uso obrigatório;

e. fiscalizar a execução do contrato.

 

16. Pagamentos

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes
condições:

a. O pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados,
comprovados e atestados;
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b. O prazo máximo de pagamento é de dez dias úteis, a partir da data da
apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente
quitado, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;

c. o CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

d. não será admitido pagamento antecipado;

e. o TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS;

f. se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na
forma acima.

 

17. Sanções Contratuais

17.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, garantindo a
prévia e ampla defesa:

a. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas
faltas, aplicar outras mais severas;

b. multa de mora de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total do contrato
(soma dos preços dos dois turnos eleitorais), em virtude de atraso no
cumprimento das obrigações estabelecidas;

c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das Eleições
2020;

17.2. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa.

17.3. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.4. As multas poderão ser cumuladas.

 

18. Distribuição dos profissionais

18.1. ETAPA DE SUPORTE AOS NATs

NAT Área Zonas
Qtde. de Técnicos

NAT’S

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

4

Maceió II II

6ª - Atalaia
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal
Deodoro

2

São Miguel dos Campos III

7ª - Coruripe
18ª - São Miguel
dos Campos
47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata

2

20ª - Traipu
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Arapiraca IV

22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio
Vilela
44ª - Girau do
Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

4

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos
Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

2

Delmiro Gouveia VI

27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
40ª - Delmiro
Gouveia

2

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar
19ª - Santana do
Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da
Tapera

2

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da
Laje
21ª - União dos
Palmares
53ª - Joaquim
Gomes

2

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do
Colégio

2

Porto Calvo X

12ª - Passo de
Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luís do
Quitunde

2

TOTAL 24

 

18.2. ETAPAS ELEIÇÕES 2020 – 1º E 2º TURNOS

Zona Município
Qtde. de Técnicos

1º Turno
Qtde. de Técnicos

2º Turno

1ª Maceió 2 2

2ª Maceió 2 2

3ª Maceió 2 2

5ª Viçosa 2 0

6ª Atalaia 1 0

7ª Coruripe 1 0

8ª Pilar 2 0
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9ª Murici 1 0

10ª Palmeira dos Índios 1 0

11ª Pão de Açúcar 1 0

12ª Passo de Camaragibe 2 0

13ª Penedo 1 0

14ª Porto Calvo 2 0

15ª Rio Largo 1 0

16ª São José da Lage 1 0

17ª São Luís do Quitunde 1 0

18ª São Miguel dos Campos 1 0

19ª Santana do Ipanema 1 0

20ª Traipu 1 0

21ª União dos Palmares 1 0

22ª Arapiraca 2 0

26ª Marechal Deodoro 1 0

27ª Mata Grande 1 0

28ª Quebrangulo 2 0

29ª Batalha 2 0

31ª Major Izidoro 1 0

33ª Maceió 2 2

34ª Teotônio Vilela 1 0

37ª Porto Real do Colégio 2 0

39ª Água Branca 1 0

40ª Delmiro Gouveia 1 0

44ª Girau do Ponciano 1 0

45ª Igaci 1 0

46ª Cacimbinhas 2 0

47ª Campo Alegre 1 0

48ª Boca da Mata 2 0

49ª São Sebastião 1 0

50ª Maravilha 1 0

51ª São José da Tapera 1 0

53ª Joaquim Gomes 2 0

54ª Maceió 2 2

55ª Arapiraca 2 0

TOTAL 59 10

Critérios:

01 (um) técnico para cada Zona Eleitoral;

01 (um) técnico adicional para as Zonas Eleitorais com mais de 200 (duzentas) seções
ou com 3 (três) ou mais municípios termos.
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19. Tabela de Abrangência dos NATs
 

NAT Área Zonas

Maceió I I

1ª - Maceió
2ª - Maceió
3ª - Maceió
33º - Maceió
54ª - Maceió

Maceió II II
8ª - Pilar
15ª - Rio Largo
26ª - Marechal Deodoro

São Miguel dos Campos III

4ª - Anadia
7ª - Coruripe
18ª - São Miguel dos Campos
47ª - Campo Alegre
48ª - Boca da Mata

Arapiraca IV

20ª - Traipu
22ª - Arapiraca
29ª - Batalha
31ª - Major Izidoro
34ª - Teotônio Vilela
44ª - Girau do Ponciano
49ª - São Sebastião
55ª - Arapiraca

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa
10ª - Palmeira dos Índios
28ª - Quebrangulo
45ª - Igaci

Delmiro Gouveia VI
27ª - Mata Grande
39ª - Água Branca
40ª - Delmiro Gouveia

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar
19ª - Santana do Ipanema
46ª - Cacimbinhas
50ª - Maravilha
51ª - São José da Tapera

União dos Palmares VIII

9ª - Murici
16ª - São José da Laje
21ª - União dos Palmares
53ª - Joaquim Gomes

Penedo IX
13ª - Penedo
37ª - Porto Real do Colégio

Porto Calvo X
12ª - Passo de Camaragibe
14ª - Porto Calvo
17ª - São Luis do Quitunde

 

ANEXO II - 24 (VINTE E QUATRO) ELETRICISTAS DE 03/11/2020 A 13/11/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
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Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA
UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 13 dias (03/11/2020 a 15/11/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  
2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
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E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  
E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19).  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  
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Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS)  
VALOR HORA  

 

ANEXO III - 35 (TRINTA E CINCO) ELETRICISTAS DE 14/11/2020 A 15/11/2020
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
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TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (14/11/2020 e 15/11/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       
MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  
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E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19).  
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  

       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  
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TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  
VALOR HORA  

ANEXO IV - 10 (DEZ) ELETRICISTAS DE 28/11/2020 A 29/11/2020 (SE HOUVER 2º TURNO)
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

       
Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2020
       

Dia ___/___/___ às ___h___mim
       
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
       
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  
Sindicato da categoria  
       
Identificação do serviço
       

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (28/11/2020 e 29/11/2020)
       

Tipo da contratação:
( ) Terceirizada    ( ) Regime da CLT   
( ) Trabalho temporário (Lei
6.019/74)    ( ) Trabalho por prazo determinado

(Lei 9.601/98)   
       
Regime Tributário:
( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   
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MÃO DE OBRA
       
Mão de obra vinculada à execução contratual
       
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características
distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional  
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  
       

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________
       
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
       
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA
REMUNERAÇÃO Quantidade Valor

Unitário (R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR
(R$)

A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
       
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)
A Transporte  
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
       

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR

(R$)
A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)  
B Materiais (um kit para cada eletricista)  
C Equipamentos (um kit para cada eletricista)  
D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente  
E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19)  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
       
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR

(R$)
A INSS 20,00%  
B SESI ou SESC 1,50%  
C SENAI ou SENAC 1,00%  
D INCRA 0,20%  
E Salário-educação 2,50%  
F FGTS 8,00%  
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G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  36,80%  
       
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)
A 13º (décimo terceiro) salário  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo

terceiro) salário  

TOTAL  
       
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR

(R$)
A Afastamento maternidade  
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento

maternidade  

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade  

TOTAL  
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)
A Aviso-prévio indenizado  
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 C.1 – FGTS (40%)  
 C.2 – Contribuição Social (10%)  
D Aviso-prévio trabalhado  
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado  

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho  
 F.1 – FGTS (40%)  
 F.2 – Contribuição Social (10%)  

TOTAL  
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR

(R$)
A Férias e terço constitucional de férias  
B Ausência por doença  
C Licença-paternidade  
D Ausências legais  
E Ausência por acidente de trabalho  
F Outros (especificar)  

Subtotal  
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do

profissional ausente  

TOTAL  
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
4.2 13º (décimo terceiro) salário  
4.3 Afastamento maternidade  
4.4 Custo para rescisão  
4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  
MÓDULO 5 – CUSTOS
INDIRETOS, TRIBUTOS E
LUCRO

      

       
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR

(R$)
A Custos indiretos 3,20%  
B Lucro 10,00%  
C Tributos 8,65%  
C.1 Tributos federais   
 PIS 0,65%  
 COFINS 3,00%  
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 INSS   
C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%  

TOTAL  
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento
       
QUADRO-RESUMO DO CUSTO
POR EMPREGADO       

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração  
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
C Módulo 3 – Insumos diversos  
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)  
VALOR HORA  

 

  

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/09/2020, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766559 e o código CRC 6E36F4BB.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766559v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2020.
Reporto-me ao Despacho 0766273, para remeter os

presentes autos à SLC com vistas a promover os ajustes já
citados naquele despacho (de acordo com o Parecer nº 1677,
da AJ-DG, doc. 0766273), incluir a versão revisada do Termo
de Referência, doc. 0766559, que alterou o item 5 do Anexo I,
intitulado "Projeto Básico", conforme segue:

Versão anterior:
5. Qualificação dos profissionais
Os técnicos deverão possuir experiência
comprovada com as atividades de eletricista

Versão atual:
5. Qualificação
5.1 Para comprovar a qualificação técnica, os
interessados deverão apresentar:
5.1.1 (um), ou mais, atestado(s) ou
declaração(ões) de capacidade técnica, em
nome do licitante (técnico-operacional),
expedido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, acompanhado da respectiva
certidão de acervo técnico (CAT), que
comprove(m) a execução para órgão ou
entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, do seguinte serviço:
5.1.1.1. execução de obra/serviço de
manutenções elétricas prediais de baixa
tensão.
5.1.2 Os técnicos deverão possuir experiência
comprovada com as atividades de eletricista.
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A exigência do(s) atestado(s) está
fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa
evitar a contratação de empresa e profissional
sem experiência na execução de serviços
compatíveis com o objeto deste termo de
referência. Como o objeto da contratação
deste termo de referência limita-se à
manutenção elétrica de baixa tensão dos locais
de votação, porém com área de abrangência
em todo o Estado de Alagoas, a exigência de
comprovação de capacitação técnico-
operacional foi relacionada ao aspecto
qualitativo dos serviços necessários e
descritos na contratação pretendida, não
havendo, no entendimento desta unidade
técnica, possibilidade de se estabelecer uma
métrica, para a referida contratação, nem tão
pouco eleger parcelas de maior relevância
técnica e de valor significativo.

 
Solicito ainda que a Unidade inclua o valor

estimado para a contratação no item 3 do TR, esse valor
consta da planilha doc. 0760497, além de indicar a
classificação orçamentária de que trata o item 5, com base no
Pré-empenho emtido pela COFIN (doc. 0763338).

Como houve mudança da redação do item 5 do
Anexo ao Termo de Referência (conforme acima indicado),
submeto o feito à AGE, para coleta da ratificação dos
membros da CPPE, posto se tratar de contratação integrante
do planejamento das eleições, sendo a aprovação do Termo de
Referência um requisito para a autorização da abertura do
certame, como tem alertado a Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2020, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766584 e o código CRC 1C0999E2.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766584v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
Tendo em vista a instrução constante dos autos,

aprovo o TR constante do documento doc. 0766559.
Submeta-se o TR aos demais membros da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições, fixando o prazo de
24 (vinte e quatro) horas para manifestação nos presentes
autos, porquanto vige a urgência para início da fase externa
do certame.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/09/2020, às 09:33, 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
0766614 e o código CRC 771916CB.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766614v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
Sr. Diretor-Geral,
 
Em atenção aos Despachos GSAD 0766584 e

Despacho AGE 0766614 manifesto pela aprovação do Termo
de Referência 0766559, que visa a contratação de Eletricistas
para as Eleições 2020.

 
Respeitosamente,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais
Membro da Comissão Permanente de Planejamento

de Eleições

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 20/09/2020, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766696 e o código CRC 73AB0CD3.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766696v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
Em atenção ao Despacho AGE (0766614), manifesto-me

pela aprovação do teor do Termo de Referência em análise, no trato
da contratação de Eletricistas para as Eleições 2020.

 

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 20/09/2020, às 11:20, 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
0766723 e o código CRC 25FA6953.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766723v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.

Senhor Diretor,

Em atenção ao despacho 0766614, manifesto pela aprovação do Termo de
Referência 0766559, que visa a contratação de Eletricistas para as Eleições 2020.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 20/09/2020, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766726 e o código CRC 79CBA9B7.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766726v1
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INFORMAÇÃO Nº 6903 - TRE-AL/PRE/OUV

                                                      OPINAMOS PELA APROVOÇÃO  (0766614),
DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANÁLISE, NO TRATO DA CONTRATAÇÃO DE
ELETRICISTAS PARA AS ELEIÇÕES 2020.

 

 

Representante da Ouvidoria.    

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 20/09/2020, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766749 e o código CRC 38E5E9DE.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766749v3
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
Em atenção ao Despacho AGE 0766614, observo

que, após o amplo debate retratado nestes autos, inclusive
com análise da ACAGE, não vemos óbice à continuidade do
feito com base na última versão do TR referenciada em nosso
Despacho GSAD 0766584.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2020, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766797 e o código CRC E9FF5922.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766797v1
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DESPACHO

Campo Alegre, 21 de setembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
Em atenção ao Despacho AGE 0766614 e considerando as
deliberações da Comissão de Planejamento das Eleições,
manifestamo-nos pela aprovação do Termo de Referência
apresentado (0766559).
Respeitosamente,
José Sali Soares
Representante das zonas eleitorais do interior

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
21/09/2020, às 07:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766827 e o código CRC EB534C67.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766827v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.
À COMAP,
Srª Coordenadora,
Para conclusão das alterações que deverão ser

efetuadas na minuta do edital, solicito que sejam
juntadas, pela unidade competente, as planilhas de custos e
formação de preços preenchidas que estão dispostas no
Termo de Referência (0766559).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/09/2020, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766847 e o código CRC B55D424B.

0010905-96.2019.6.02.8000 0766847v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.
 
 
À SMR, unidade demandante da presente

contratação, para o atendimento da solicitação contida no
Despacho SLC 0766847, com a urgência que o caso requer.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 21/09/2020, às 13:13, 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
0767005 e o código CRC 9DB704A3.

0010905-96.2019.6.02.8000 0767005v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.
Manifesto-me pela aprovação do termo de

referência, haja vista a ampla discussão verificada nestes
autos.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/09/2020, às 13:47, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767080 e o código CRC A824CF10.

0010905-96.2019.6.02.8000 0767080v1
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Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 1ª Zona Eleitoral

 

DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.

Manifesto-me pela aprovação do termo de referência, tendo em vista a ampla
discussão observada nestes autos.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 21/09/2020, às 15:04, 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
0767248 e o código CRC CBAC367E.

0010905-96.2019.6.02.8000 0767248v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.

Senhor Diretor-Geral,

Após aprovação das alterações do Termo de Referência encaminho os autos para fins
de seguimento do curso do processo. Por oportuno, não podemos descurar da
diligência contida no evento 0766847.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/09/2020, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 21/09/2020, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767613 e o código CRC C08244AF.

0010905-96.2019.6.02.8000 0767613v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.
Considerando a informação trazida pela Assessoria

de Gestão Estratégica, por meio do despacho 0767613, faço
remessa dos autos à Secretaria de Administração para as
medidas de sua competência, ressalvando a diligência contida
no evento SEI nº 0766847 para as alterações propostas após a
aprovação do Termo de Referência pelos integrantes da
Comissão Permanente de Pleitos Eleitorais.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/09/2020, às 21:29, 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
0767667 e o código CRC C462D9D4.

0010905-96.2019.6.02.8000 0767667v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.
Retornem os autos à SLC, para concluir a minuta

do edital, considerando o Termo de Referência de
evento 0766559, as planilhas de eventos 0760497 e 0761149,
e o que consta do Despacho GSAD 0766273.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/09/2020, às 23:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767748 e o código CRC 7D119AAD.

0010905-96.2019.6.02.8000 0767748v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Opinamos  pela aprovação do termo de referência.
 
Dóris Maria de Luna Tenório
Representante da Ouvidoria

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 22/09/2020, 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
0767968 e o código CRC 3A7207C5.

0010905-96.2019.6.02.8000 0767968v1
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTA MINUTA 

PROCESSO Nº 0010905-96.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: XX horas

O  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,  por intermédio da Seção de
Licitações  e  Contratos,  torna  público,  para  quem  interessar  possa,  que  realizará  licitação  na
modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a  contratação  de  pessoa
jurídica  para  prestação,  de  forma  não  contínua,  de  serviços  de  eletricista,  para  atender  às
necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho  de  2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que
couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  pessoa  jurídica  para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias
da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

2 – DA VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até o dia
31 de dezembro de 2020, considerando o prazo estipulado para pagamento.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
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3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limi-
tes previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

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

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorieda-
de de declarar ocorrências posteriores; 

2
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência So-
cial e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestru-
tura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratica-
dos diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das creden-
ciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, ime-
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diatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tor-
nem desatualizados.

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no
momento da habilitação

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inob-
servância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerra-
mento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas duas ca-
sas após a vírgula;
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações cons-
tantes nos anexos deste Edital; 

c) Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 

d) declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias à prestação
contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e trabalhistas; 

e) Planilha de custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta, a ser
preenchida conforme modelo constante no Anexo II, a qual deverá conter:

e.1. Despesas  com transporte,  alimentação,  hospedagem a  serem desembolsadas
pela empresa de forma direta ou pela concessão de ajuda de custo, se esta foi a opção
detalhada no plano de logística;

e.2. Despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3.  Obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  tributárias  e  demais  benefícios  ao
pessoal contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f) O plano detalhado de logística, considerando:

f.1. as atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais, além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2. a  necessidade  do  posto  de  trabalho  permanecer  em  atividade  constante,
independentemente do profissional a ele vinculado.

g) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege a ca-
tegoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data base e vigência,
conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do recolhimento
das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário
Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão cotar esses itens, sob pena de desclassificação.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons-
tituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pa-
gamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por so-
brepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios in-
sanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompa-
nhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em senti-
do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor con-
signado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (valor do 1º turno + valor
do 2º turno).
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7.6. Os licitantes  poderão oferecer lances sucessivos,  observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vin-
te (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de se-
rem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o pe-
ríodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento des-
te prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens ante-
riores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minu-
tos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências
de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
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7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divul-
gação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamen-
te, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico den-
tre as propostas empatadas. 
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7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo esti-
pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009,
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifes-
tamente inexequível.

8.3.1.  O preço máximo fixado para os  serviços  é de  R$ 112.983,50  (cento  e doze  mil,
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos),  sendo  R$ 104.091,86 (cento e
quatro mil, noventa e um reais e oitenta e seis centavos) para o 1º Turno e, R$ 8.891,64
(oito mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) para o 2º Turno, se
houver, e que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido, também, em relação a cada item
que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério os valores
disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limi-
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tes mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do pró-
prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada me-
diante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceita-
ção da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoei-
ro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do serviço ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indi-
cados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço,
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO III.

8.8.         Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilita-
ção do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das con-
dições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certi-
does-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções im-
postas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com
o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impe-
ditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de forne-
cimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por fal-
ta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disci-
plina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifica-
da por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regulari-
dade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o dispos-
to na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no ca-
dastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxi-
to em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de
2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado
a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos medi-
ante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integri-
dade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles docu-
mentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Mi-
croempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da au-
tenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EI-
RELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus adminis-
tradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Re-
gistro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administrado-
res;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de au-
torização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certi-
dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários fede-
rais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Se-
guridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto li-
citatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mes-
mo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
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subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restri-
ção, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538,
de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda au-
ferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstra-
ções contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regula-
ridade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classifica-
ção. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativa-
mente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que esti-
ver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação
das sanções cabíveis.
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9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a ina-
bilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) su-
ficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Para comprovar a qualificação técnica, os interessados deverão apresentar: 

9.10.3.1.1. Execução de obra/serviço de manutenções elétricas  prediais de baixa
tensão.

9.10.3.1.2. Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades
de eletricista.

9.10.3.2. A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8.666/93 e
visa evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de
serviços  compatíveis  com  o  objeto  deste  termo  de  referência.  Como  o  objeto  da
contratação deste termo de referência limita-se à manutenção elétrica de baixa tensão
dos locais de votação, porém com área de abrangência em todo o Estado de Alagoas, a
exigência  de  comprovação  de  capacitação  técnico-operacional  foi  relacionada  ao
aspecto qualitativo dos serviços necessários e descritos na contratação pretendida, não
havendo, no entendimento desta unidade técnica, possibilidade de se estabelecer uma
métrica,  para  a  referida  contratação,  nem  tão  pouco  eleger  parcelas  de  maior
relevância técnica e de valor significativo.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emen-
das, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais ru-
bricadas pelo licitante ou seu representante legal.

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

d) conter a descrição de cada item ofertado;

e) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
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10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais  como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em al-
garismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por ex-
tenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à propos-
ta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos comple-
mentares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentada-
mente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importa-
rá a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes as-
segurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
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11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamen-
to. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no ende-
reço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados conti-
dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Prego-
eiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade com-
petente homologará o procedimento licitatório. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até  03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
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14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de
Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento
da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certa-
me.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser envia-
dos ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincula-
rão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As  obrigações  decorrentes  da  presente  licitação  serão  formalizadas  mediante
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de
pagamento, em conformidade com este edital.

15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual.

15.3. Antes  da  assinatura  do  instrumento  contratual  e  recebimento  da  Nota  de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou se
recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual,  será convocada outra
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GARANTIA CONTRATUAL.
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16.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar uma
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a
execução do contrato.

16.1.1. É  condição  para  implementação  de  acréscimos,  supressões  e  eventuais
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia
prestada.

16.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.
16.3. A  garantia  somente  será  liberada  após  a  execução  de  todas  as  prestações
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias
impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

16.4. Não  será  aceita  garantia  por  meio  de  seguro  ou  fiança  bancária  que  exclua
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

16.5. A  garantia  contratual  somente  será  liberada  ante  a  comprovação  de  que  a
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for
o caso.

16.6. Caso  o  pagamento  a  que  se  refere  o  subitem  16.5. não  ocorra  após  o
encerramento  da  vigência  contratual,  a  garantia  será  resgatada  para  pagamento  das  verbas
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

16.6.1. Deverá  constar  expressamente,  na  garantia,  que  a  instituição  garantidora
atenderá ao disposto no item  16.6.,  caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

f) não mantiver a proposta;

g) falhar na execução do contrato;

h) fraudar a execução do contrato;
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i) comportar-se de modo inidôneo;

j) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

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

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, poden-
do a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar ou-
tras mais severas; 

b) multa de mora de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato (soma
dos preços dos dois turnos eleitorais), em razão de atraso no cumprimento das obrigações
assumidas;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecu-
ção total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e) declaração de  inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2020.

17.4.1. As sanções previstas  nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso,  ser impostas
cumulativamente com as de multa.

17.5.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.6. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

17.7.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o valor
da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o contratado pela
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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17.8. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

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

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

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

17.12. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.

17.13. O período de atraso será contado em dias corridos.

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

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça
Eleitoral de Alagoas.

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

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

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes
condições:

18.1.1. Os pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprova-
dos e atestados;
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18.1.2. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da data da apre-
sentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, des-
de que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fis-
cais, previdenciárias e trabalhistas.

18.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas fiscais;

18.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ense-
jará o pagamento dos valores em débito em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.

18.4. Havendo atraso no pagamento, provocado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (meio  por  cento)  ao mês,  ou  6% (seis  por  cento)  ao  ano,  mediante  a  aplicação  das
seguintes formulas:

I = (TX/100)
         365

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I= Índice de atualização financeira
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual.

18.5. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser  instruídos  com as  justificativas  e  motivos,  e  ser  submetidos  à  apreciação  da
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

18.6. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  à
indisponibilidade ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a área que não
os recebeu.

18.7. Poderão ser  descontados dos pagamentos os valores  atinentes a  penalidades
eventualmente aplicadas.

18.8. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

18.9. O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

18.10. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma acima. 
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19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados no Programa de Trabalho
-  Gestão  do Processo  Eleitoral;  PTRES  n°  0107671 (Pleitos  Eleitorais)  -  Natureza  da  Despesa  n°
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. O contratante observará as obrigações constantes da Cláusula Sétima da minuta
do contrato - Anexo V deste edital.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. A contratada observará as obrigações constantes da Cláusula Sexta da minuta do
contrato – Anexo V deste edital.

22- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observa-
rão o horário de Brasília – DF.

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despa-
cho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.

22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da amplia-
ção da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propos-
tas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
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22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que     impeça     a  
realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o     primeiro     dia     útil     subsequente,  
devendo o    Pregoeiro  informar sobre o  adiamento no ambiente do Comprasnet,  com antecedência  
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol,  CEP 57051-090,
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº  10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO II - Planilha de Custos e Formação de Preços;
ANEXO III - Sugestão de Planilha para contratação;
ANEXO IV – Modelo de Proposta;
ANEXO V - Minuta de Contrato;
ANEXO VI – Planilhas Preenchidas.

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX  de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I

                              TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –  ELETRICISTAS  PARA  OS  CARTÓRIOS  ELEITORAIS  –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de
serviços  de  eletricista,  para  atender  às  necessidades  cartorárias  da  Justiça  Eleitoral
durante as Eleições 2020.

2. Quantidades e especificações

Conforme Projeto Básico e demais Anexos.

3. Valor Estimado da contratação

R$ 112.983,50 (cento e doze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). 

4. Justificativa

Apesar  da  adoção  de  medidas  prévias  para  a  resolução  de  eventuais  problemas  de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim, compreensíveis
dificuldades técnicas,  uma vez que estes são ambientes de acesso público,  tais como
escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em todos os
Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e à coleta dos
votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que venham a ocorrer
nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em momento prévio, para
vistoria e correções na área de abrangência.

5. Classificação Orçamentária

Natureza da despesa: 339037 – PTRES: 167864.

6. Gestão e fiscalização

Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos - SMR.

Fiscalização: NAT’S e Chefes dos Cartórios Eleitorais.

Maceió, 20 de agosto de 2020.

Responsável pela proposição do Termo de Referência:

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparo
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –  ELETRICISTAS  PARA  OS  CARTÓRIOS  ELEITORAIS  –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de
serviços  de  eletricista,  para  atender  às  necessidades  cartorárias  da  Justiça  Eleitoral
durante as Eleições 2020.

2. Finalidade

Apesar  da  adoção  de  medidas  prévias  para  a  resolução  de  eventuais  problemas  de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim, compreensíveis
dificuldades técnicas,  uma vez que estes são ambientes de acesso público,  tais como
escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em todos os
Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e à coleta dos
votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que venham a ocorrer
nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em momento prévio, para
vistoria e correções na área de abrangência.

3. Estratégia de Contratação

Sugere-se  que a  modalidade  licitatória  utilizada  seja  o  pregão  eletrônico,  tipo  menor
preço.

4. Especificações dos serviços

4.1  Os profissionais desempenharão as atividades de verificação, de substituição e de
correção dos seguintes componentes:

· tomadas elétricas;

- disjuntores;

· interruptores;

· lâmpadas;

· fiação elétrica.

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos, a serem eventualmente substituídos
nos  locais  de  votação,  serão  fornecidos  pelo  TRE/AL,  ao passo  que as  ferramentas e
demais itens necessários ao desempenho das atividades dos eletricistas estarão sob a
responsabilidade da empresa a ser contratada, a qual deverá fornecer aos profissionais (i)
as ferramentas de trabalho, tais como: alicate universal, alicate de corte, estilete, chaves
de fenda, chave philips ou chave estrela, chave neon (teste), amperímetro etc, bem como
(ii) todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensáveis à segurança dos
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eletricistas, a exemplo de óculos de segurança, capacetes de proteção, luvas isolantes
etc, assim como (iii) todos os equipamentos de proteção individual (EPI's), em decorrência
da  Pandemia da  COVID-19,  a  exemplo  de  álcool  em gel  70º,  face  shield  e  máscaras
descartáveis etc, em atendimento as prescrições da Resolução CNJ nº 322/2020, art. 5º, I,
combinada com as prescrições da Cartilha de Retomada ao Trabalho (0750877) elaborada
pela AAMO, tudo em conformidade com a legislação e a norma regulamentadora vigentes.

5. Qualificação 

5.1 Para comprovar a qualificação técnica, os interessados deverão apresentar:

5.1.1 (um), ou mais, atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome do
licitante  (técnico-operacional),  expedido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou
privado,  acompanhado  da  respectiva  certidão  de  acervo  técnico  (CAT),  que
comprove(m) a execução para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, do seguinte serviço:

5.1.1.1. execução de obra/serviço de manutenções elétricas prediais de baixa tensão.

5.1.2  Os  técnicos  deverão  possuir  experiência  comprovada com as  atividades  de
eletricista.

A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços
compatíveis com o objeto deste termo de referência. Como o objeto da contratação deste
termo  de  referência  limita-se  à  manutenção  elétrica  de  baixa  tensão  dos  locais  de
votação, porém com área de abrangência em todo o Estado de Alagoas, a exigência de
comprovação de capacitação técnico-operacional foi relacionada ao aspecto qualitativo
dos  serviços  necessários  e  descritos  na  contratação  pretendida,  não  havendo,  no
entendimento desta unidade técnica, possibilidade de se estabelecer uma métrica, para
a referida contratação, nem tão pouco eleger parcelas de maior relevância técnica e de
valor significativo.

6. Local de apresentação

Sede dos Cartórios Eleitorais.

7. Deslocamento

Os profissionais poderão ser deslocados entre os diversos Locais de Votação e Municípios
da área de abrangência da Zona Eleitoral e, na etapa de suporte aos NATs, na respectiva
área de abrangência de cada NAT.

8. Horário de trabalho

Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h

Sábados – de 8h às 12h

Etapas 1º Turno no Interior e 1º e 2º Turnos Capital para o pleito de 2020.
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Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

9. Período de execução do trabalho

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Data: 03 de novembro a 13 de novembro/2020. 24 (vinte e quatro) eletricistas.

Etapa do 1º Turno – Interior e Capital

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 14 e 15 de novembro/2020. 59 (cinquenta e
nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35 outros
eletricistas).

Etapa do 2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Capital 

Véspera  e  dia  das  Eleições  2020  –  Data:  28 e  29 de  novembro/2020. 10 (dez)
eletricistas (2 eletricistas para cada zona eleitoral da Capital - 1ª; 2ª; 3ª; 33ª e 54ª Zonas
Eleitorais).

10. Prazos

10.1 O TRE/AL deverá concluir todos os procedimentos relativos à contratação até o dia
30 de setembro de 2020.

10.2 A lista por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos profissionais
que atuarão nas Eleições 2020, deverá ser apresentada até o dia 16 de outubro de 2020.

10.3 O contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando o prazo
estipulado para pagamento.

11. Valor estimado

(Pesquisa a cargo da COMAP)

12. Formulação da Proposta de Preço

A proposta de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando os
seguintes itens:

a) o valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

b) a descrição completa dos serviços ofertados;

c) prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

d) declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias à
prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e
trabalhistas; 

e) planilha de Custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta,
a ser preenchida conforme modelos previstos nos Anexos, a qual deverá conter:

e.1) despesas com transporte, alimentação e hospedagem a serem desembolsadas pela
empresa  de  forma direta  ou  pela  concessão  de  ajuda  de  custo,  se  esta  foi  a  opção
detalhada no plano de logística;
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e.2) despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3) o percentual máximo de lucro, que não poderá ser superior a 10% (dez por cento)
incidente sobre o somatório dos montantes A+B+Despesas Administrativas. Deverá haver
compatibilidade entre o plano de planilha de custos e plano de logística apresentado para
execução dos serviços;

e.4) obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao pessoal
contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f) plano Detalhado de Logística, considerando:

f.1) as  atividades  de seleção,  contratação  e  deslocamento  dos  profissionais,  além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2) A  necessidade  de  o  posto  de  trabalho  permanecer  em  atividade  constante,
independentemente do profissional a ele vinculado;

13. Documentos de Habilitação

Para a habilitação ao procedimento licitatório, os proponentes deverão estar cadastrados
no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF.  As  empresas
cadastradas  no  SICAF  poderão  ter  sua  regularidade  habilitatória  verificada  pelas
declarações  extraídas  do  sistema,  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  do  SICAF,  que
poderá  ser  obtido,  inclusive  pelo  próprio  pregoeiro,  no  ACESSO  LIVRE  (consultas)
do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

14. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

c)  assumir todas as obrigações trabalhistas,  fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

d) arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e
demais benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha de
Custo e no Plano de Logística;

e)  responsabilizar-se  por  danos  ao  contratante  ou  a  terceiros  causados  pelos
eletricistas;

f) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de
incompatibilidades funcionais;

g) apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem  às  Disposições  das  Resoluções  nº  07  e  09,  de  18-10  e  06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

15. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a)permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;
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bproporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumpriment
o das prestações contratuais da empresa contratada;

c) efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d)comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no forneciment
o do material de uso obrigatório;

e) fiscalizar a execução do contrato.

16. Pagamentos

Os  pagamentos  serão  realizados  por  turno  eleitoral,  de  acordo  com  as  seguintes
condições:

a.  O pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020,  correspondendo  aos  serviços  contratados  e  efetivamente  prestados,
comprovados e atestados;

b.  O  prazo  máximo  de  pagamento  é  de  dez  dias  úteis,  a  partir  da  data  da
apresentação  de  folha  de  pagamento  ou  documento  equivalente  devidamente
quitado, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;

c. o CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

d. não será admitido pagamento antecipado;

e. o TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS;

f. se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na
forma acima.

17. Sanções Contratuais

17.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional
Eleitoral  de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,  garantindo a
prévia e ampla defesa:

a. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas,
aplicar outras mais severas;

b. multa de mora de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total do contrato
(soma dos preços dos dois turnos eleitorais), em virtude de atraso no cumprimento
das obrigações estabelecidas;

c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das Eleições 2020;
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17.2. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser impostas
cumulativamente com as de multa.

17.3. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.4. As multas poderão ser cumuladas.

18. Distribuição dos profissionais 
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                                 Total                                                                                                             24
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- 01 (um) técnico para cada Zona Eleitoral;

-01 (um) técnico adicional para as Zonas Eleitorais com mais de 200 (duzentas) se
ções ou com 3 (três) ou mais municípios termos.

19. Tabela de Abrangência dos NATs 

NAT Área Zonas 

Maceió I I

1ª - Maceió

2ª - Maceió

3ª - Maceió

33º - Maceió

54ª - Maceió

Maceió II II
8ª - Pilar

15ª - Rio Largo

26ª - Marechal Deodoro
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São Miguel dos Campos III 

4ª - Anadia

7ª - Coruripe

18ª - São Miguel dos Campos

47ª - Campo Alegre

48ª - Boca da Mata

Arapiraca 
IV 

20ª - Traipu

22ª - Arapiraca

29ª - Batalha

31ª - Major Izidoro

34ª - Teotônio Vilela

44ª - Girau do Ponciano

49ª - São Sebastião

55ª - Arapiraca

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa

10ª - Palmeira dos Índios

28ª - Quebrangulo

45ª - Igaci

Delmiro Gouveia VI 

27ª - Mata Grande

39ª - Água Branca

40ª - Delmiro Gouveia

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar

19ª - Santana do Ipanema

46ª - Cacimbinhas

50ª - Maravilha

51ª - São José da Tapera

União dos Palmares VIII 9ª - Murici

16ª - São José da Laje
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21ª - União dos Palmares

53ª - Joaquim Gomes

Penedo IX 13ª - Penedo

37ª - Porto Real do Colégio

Porto Calvo X

12ª - Passo de Camaragibe

14ª - Porto Calvo

17ª - São Luís do Quitunde
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

24 (VINTE E QUATRO) ELETRICISTAS DE 03/11/2020 A 13/11/2020

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

 

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

M
inuta com

plem
entada (0768346)         S

E
I 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 480



TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA

UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 13 dias (03/11/2020 a 15/11/2020)

   

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98)

Regime Tributário:

( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido

   

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
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4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

Quantidade
Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
VALOR

(R$)

A Transporte
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B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS
VALOR

(R$)

A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)

B Materiais (um kit para cada eletricista)

C Equipamentos (um kit para cada eletricista)

D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente

E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19). 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
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Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
VALOR

(R$)

A Afastamento maternidade

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade
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B.
1

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de licença-
maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

 C.1 – FGTS (40%)

 C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

 F.1 – FGTS (40%)

 F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL R$

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)

A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença-paternidade

D Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho
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Outros (especificar)

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
VALOR

(R$)

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
LUCRO

%
VALOR

(R$)

Custos indiretos 3,20%

Lucro 10,00%

Tributos 8,65%

Tributos federais

PIS 0,65%
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COFINS 3,00%

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS) 5,00%

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR 
EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

C Módulo 3 – Insumos diversos

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS)

VALOR HORA

ANEXO III - 35 (TRINTA E CINCO) ELETRICISTAS DE 14/11/2020 A 15/11/2020

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
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Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

       

Dia ___/___/___ às ___h___mim

       

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

       

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio 
coletivo

 

Sindicato da categoria  

       

Identificação do serviço
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TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA

UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (14/11/2020 e 15/11/2020)

    

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada  ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

 
 ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98)

  

Regime Tributário:

( ) Lucro Real  ( ) Lucro Presumido

    

MÃO DE OBRA

  

Mão de obra vinculada à execução contratual

  

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  
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4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

       

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

       

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

Quantidade
Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços  

B Outros (especificar):    

Total  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

DADOS VALOR (R$)

A Salário-base

B Adicional de periculosidade  
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C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)

B Materiais (um kit para cada eletricista)

C Equipamentos (um kit para cada eletricista)

D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente

E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19).

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS
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MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições %
VALOR 
(R$)

A INSS 20,00%

B SESI ou SESC 1,50%

C SENAI ou SENAC 1,00%

D INCRA 0,20%

E Salário-educação 2,50%

F FGTS 8,00%

G Seguro acidente do trabalho 3,00%

H SEBRAE 0,60%

TOTAL 36,80%

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário
VALOR

(R$)

A 13º (décimo terceiro) salário

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário

TOTAL
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Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
VALOR

(R$)

A Afastamento maternidade

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

B.1
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 
licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão
VALOR

(R$)

A Aviso-prévio indenizado

B  Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

 F.1 – FGTS (40%)

 F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)
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A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença-paternidade

D Ausências legais

E Ausência por acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
VALOR

(R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.2 13º (décimo terceiro) salário

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo para rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS 
E LUCRO
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5.
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
LUCRO

%
VALOR

(R$)

A Custos indiretos 3,20%

B Lucro 10,00%

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR 
EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

C Módulo 3 – Insumos diversos
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D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)

VALOR HORA

ANEXO IV - 10 (DEZ) ELETRICISTAS DE 28/11/2020 A 29/11/2020 (SE HOUVER 2º TURNO)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

       

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  

Sindicato da categoria  
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Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE

DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (28/11/2020 e 29/11/2020)

    

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada  ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

 ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)

Regime Tributário:

( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       

MÃO DE OBRA

       

Mão de obra vinculada à execução contratual
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DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

 
A

Valor dos serviços

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO
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SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

DADOS VALOR (R$)

A Salário-base

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)
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B Materiais (um kit para cada eletricista)

C Equipamentos (um kit para cada eletricista)

D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente

E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00%

B SESI ou SESC 1,50%

C SENAI ou SENAC 1,00%

D INCRA 0,20%

E  Salário-educação 2,50%

F FGTS 8,00%

G Seguro acidente do trabalho 3,00%

H SEBRAE 0,60%

TOTAL 36,80%

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

M
inuta com

plem
entada (0768346)         S

E
I 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 500



A 13º (décimo terceiro) salário

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)

A Afastamento maternidade

B
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

B.1
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)
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TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)

A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença-paternidade

D Ausências legais

E Ausência por acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
VALOR

(R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.2 13º (décimo terceiro) salário

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo para rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL
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MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
LUCRO

  5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO %
VALOR

(R$)

A Custos indiretos 3,20%

B Lucro 10,00%

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)
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A Módulo 1 – Composição da remuneração

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

C Módulo 3 – Insumos diversos

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)

VALOR HORA
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ANEXO III

                                                                              PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:

Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

Item
                             

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO VALOR MENSAL QUANTIT. DE
ELETRICISTAS

VALOR TOTAL

Eletricistas

1 Eletricistas – NAT –
Interior e Capital

(Posto) 
03/11/2020 a 15/11/2020 

R$ 24 R$ 

2 Eletricistas – 1º Turno
– Interior e

Capital(véspera e dia
da Eleição) 

14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 35 R$ 

3 Hora Suplementar –
1º Turno (Postos) 

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 
1 Eletricistas – 2º Turno

– Capital(véspera e
dia da Eleição) 

28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 10 R$ 

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 
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ANEXO V

MINUTA 

              Processo nº 0010905-96.2019.6.02.8000
                Contrato nº XX/2020

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
CELEBRADO  ENTRE  O  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA _________. 

Pelo  presente  instrumento,  o TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377, bairro
Farol,  CEP  57051-090,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº  06.015.041/0001-38  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  Desembargador  Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado neste Município,,
e a empresa __________, situada na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante  denominada CONTRATADA,  neste  ato representada por  _____________,  portador  da  C.I  nº
__________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, resolvem
celebrar  o  presente  contrato  de  prestação  de  serviços,  com fulcro  na  Instrução  Normativa  nº
02/2008 do  Ministério  do Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  na Lei  Federal  n°  10.520/02,  no
Decreto nº  10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n°  XX/2020, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais  n° 10.520/02,
8.666/93 e regulamentações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017,
nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010,  a  Resolução nº 169, do
Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior
Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente,
notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de
1990,  os princípios  da teoria  geral  dos contratos  e as  normas de direito  privado,  bem como a
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site
www.tre-al.gov.br.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a  prestação, de forma não contínua,  de
serviços  de eletricista,  para  atender  às  necessidades cartorárias  da  Justiça  Eleitoral  durante as
Eleições 2020.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  As  especificações  técnicas  dos  serviços  e  as  condições  de  execução
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2020.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O  valor  do  contrato  para  os  serviços  aqui  especificados  é  de  R$  ________
(_____________) para o primeiro turno de votação, e de R$ ______ (_____) para o segundo turno de
votação, se houver, perfazendo um total de R$_________ (_____________). 

Item
                             

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO VALOR
MENSAL

QUANTIT. DE
ELETRICISTAS

VALOR
TOTAL

Eletricistas

1 Eletricistas – NAT – Interior e
Capital (Posto) 03/11/2020 a 15/11/2020 

R$ 24 R$ 

2 Eletricistas – 1º Turno –
Interior e Capital(véspera e

dia da Eleição) 

14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 35 R$ 

3 Hora Suplementar – 1º Turno
(Postos) 

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 
1 Eletricistas – 2º Turno –

Capital(véspera e dia da
Eleição) 

28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 10 R$ 

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste contrato,
como: os tributos, custos dos insumos e o lucro.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes condições:

1) Os pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições 2020,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados;

2) O prazo máximo de pagamento é de dez dias úteis, a partir da data da apresentação
de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, desde que
não haja pendência de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fiscais, previ-
denciárias e trabalhistas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão
de notas fiscais.

65

Minuta complementada (0768346)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 508



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relati-
vas ao FGTS ensejará o pagamento dos valores em débito em juízo, sem prejuízo das sanções cabí-
veis.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Havendo  atraso  no  pagamento,  provocado  exclusivamente  pelo
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicação das seguintes formulas:

I = (TX/100)
         365

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I= Índice de atualização financeira
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual.

PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso,
os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

PARÁGRAFO  QUINTO  -  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  à
indisponibilidade ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a área que não
os recebeu.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O  CONTRATANTE,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma acima. 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral;  Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica).

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

66

Minuta complementada (0768346)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 509



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

A contratada se obriga a:

1) Executar  o  contrato  em estrita  conformidade com as  disposições legais  e  especificações  do
Termo de Referência, do Edital de Licitação, do Contrato, e da proposta de preços apresentada,
adotando-se  esta  como  complementar,  responsabilizando-se  integralmente  pelos  serviços
contratados e sua execução, nos termos do instrumento da avença e da legislação vigente;

2) Garantir o bom andamento dos serviços, fiscalizando e ministrando a orientação necessária ao
executante,  tendo a obrigação de tomar as  providências  pertinentes para que sejam corrigidas
todas as falhas detectadas,  no intuito de zelar pela regularidade, produtividade e boa técnica dos
serviços contratados;

3) Cumprir,  além dos  postulados legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou municipal,  as
normas  de  segurança  definidas  na  legislação  pertinente,  especialmente  as  normas
regulamentadoras  (NR)  n.ºs  10  (Segurança  em  instalações  e  serviços  em  eletricidade)  e  16
(Atividades e operações perigosas), no que couber;

4)  Manter,  se  necessário,  sediado  junto  à  Administração,  durante  os  turnos  de  trabalho,
profissionais  capazes  de  tomar  decisões  compatíveis  com  os  compromissos  assumidos,  sem
quaisquer custos adicionais ao CONTRATANTE. Além disso, a CONTRATADA deverá manter preposto
para acompanhamento do contrato, sem custo adicional ao CONTRATANTE;

5) Executar  os  serviços  de  forma a  garantir  os  melhores  resultados,  cabendo  à  CONTRATADA
otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos
serviços e à satisfação do CONTRATANTE, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de
trabalhos envolvidos nos mesmos;

6) os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às recomendações
aceitas  pela  boa  técnica,  normas  e  legislação,  utilizando,  da  mesma  forma,  equipamentos,
materiais e produtos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas;

7) Observar a conduta adequada no uso de materiais, produtos, equipamentos e bens, devendo a
mão  de  obra  utilizada  para  execução  do  objeto  contratual  usar,  sempre  que  necessário,
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou de Proteção Coletiva (EPCs), quando necessários,
cedidos pela própria CONTRATADA, e sob sua responsabilidade;

8) Fornecer  à  FISCALIZAÇÃO (Gestor  ou Fiscal  do contrato),  em até 2 (dois)  dias úteis  após a
assinatura  do  contrato,  os  nomes  dos  profissionais  envolvidos  diretamente  na  execução  dos
serviços contratados, apresentando cópias autenticadas de seus documentos pessoais (identidade,
carteira profissional e comprovação de escolaridade), informando, ainda, endereço e telefone para
contato com os mesmos;

9) Instruir  a  mão  de  obra  utilizada  para  execução  do  objeto  contratual  quanto  aos  serviços
especificados no Termo de Referência e suas especificações (Anexos I e I-A do edital); quanto à
necessidade de serem acatadas as orientações do CONTRATANTE; à prevenção a incêndio nas áreas
sob responsabilidade desse; ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho; e, bem como, às obrigações constantes nesta cláusula;
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10) Cumprir  as  normas  estabelecidas  neste  contrato,  oriundas  do  edital  e  seus  anexos,  e
complementações  oficiais,  correlatas  com  o  objeto  do  contrato,  advindas  da  Administração  do
CONTRATANTE, bem como as acordadas em Termos de Aditamento Contratual, aquelas constantes
da legislação trabalhista em vigor, e principalmente as vigentes relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho,  especialmente as normas regulamentadoras (NR) n.ºs 10 (Segurança em instalações e
serviços em eletricidade) e 16 (Atividades e operações perigosas), no que couber ;

11) Manter e garantir a continuação dos serviços nos regimes contratados (quantitativo de mão de
obra,  jornada  semanal  de  prestação  de  serviços,  horários  etc.),  obedecendo  às  disposições
constantes das legislações pertinentes, subsidiárias e subsidiantes, bem como atender a eventuais
acréscimos, em conformidade com a lei, solicitados pela Administração do CONTRATANTE;

12) Não  propiciar  ao  CONTRATANTE qualquer  solução  de  continuidade,  por  qualquer  motivo,
responsabilizando-se, quando der causa, em razão da não prestação dos serviços contratados; 

13) Garantir  a  continuidade  do  posto  de  serviço  independentemente  de  quem  possa  estar
executando os trabalhos;

14) Comunicar  à  FISCALIZAÇÃO  (Gestor  ou  Fiscais  do  contrato),  com  antecedência  de  até  48
(quarenta e oito) horas, por escrito, toda vez que houver a possibilidade de ocorrer paralisação dos
serviços;

15) Assegurar que toda mão de obra utilizada para execução do objeto contratual que cometer falta
disciplinar não será mantida no local ou em quaisquer outras instalações do CONTRATANTE;

16) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de mão de obra
não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços contratados;

17) Emitir  e  transmitir  relatórios  técnicos  ao gestor  do contrato,  quando requisitado,  contendo
dados relativos à prestação dos serviços, cujas informações serão confrontadas com os controles
elaborados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como por exemplo, horário de prestação dos
serviços, frequência, atrasos, valores da mão de obra parcial e total, material fornecido (quantidade
e preços), e outras informações em comum acordo com a fiscalização do contrato, objetivando a
autorização da competente cobrança da prestação  dos serviços ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

18) Providenciar, se necessário, treinamento específico aos profissionais envolvidos nas atividades
objeto da contratação.

19) Assegurar que toda a mão de obra utilizada para execução dos serviços contratados esteja
usando traje compatível com o desempenho de suas atividades em instalações públicas (fóruns,
cartórios,  escolas  etc.),  portando crachá de  identificação pessoal  e  funcional  com foto recente,
aposto em local  de  fácil  visualização e  leitura no uniforme,  e  provida,  quando necessário,  dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou Coletiva (EPCs);

20) Se necessário, a CONTRATADA deverá fornecer à mão de obra utilizada na execução do objeto
contratual uniformes/trajes tecnicamente apropriados e seguros em relação às atividades a serem
desempenhadas, adequados ao clima da região e locais de trabalho, de boa qualidade, cujo modelo
será submetido à aprovação do CONTRATANTE;
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21) Os uniformes/equipamentos/material de trabalho, e seus complementos, fornecidos à mão de
obra utilizada para execução do objeto contratual, deverão estar de acordo com o clima da região, a
legislação pertinente e o disposto nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias
envolvidas;

22) Os uniformes/trajes danificados em razão da execução dos trabalhos deverão ser substituídos
em até 24 (vinte e quatro) horas;

23) Fornecer equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, coletivos e individuais (EPIs e
EPCs),  para  uso  sempre  quando  necessário,   de  acordo  com  a  legislação  e  normas  técnicas
pertinentes,  adequados  e  necessários  à  consecução  dos  serviços  objeto  deste  contrato,
responsabilizando-se  pelo  quantitativo  e  qualidade  dos  materiais,  produtos,  acessórios  e
equipamentos empregados;

24) Identificar todos os produtos, materiais, equipamentos, ferramentas, ferramental, acessórios e
utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do
CONTRATANTE;

25) Realizar, sempre que necessário, em conjunto com o Gestor do contrato, e/ou seus Fiscais,o
acompanhamento  técnico  das  pertinentes  atividades,  visando  à  qualidade  da  prestação  dos
serviços;

26) Assumir todas as responsabilidades sobre acidentes ocorridos com a mão de obra utilizada para
execução do objeto contratual, durante a prestação dos serviços objeto deste contrato;

27) Assumir  todas  as  responsabilidades  e  adotar  as  medidas  urgentes  e/ou  necessárias  ao
atendimento de qualquer componente da mão de obra utilizada para execução do objeto contratual,
acidentados ou com mal súbito;

28) Responsabilizar-se  pelas  obrigações  decorrentes  das  normas  que  estabeleçam  encargos
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  resultantes  da  execução  do  contrato,  não
transferindo,  em  hipótese  alguma,  a  responsabilidade  pelos  respectivos  pagamentos  à
Administração do CONTRATANTE;

29) Arcar   com  as  despesas  decorrentes  de  transporte,  alimentação,  hospedagem  e  demais
benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de
Logística;

30) Providenciar, em caso de greve no sistema de transporte coletivo da cidade, a condução da mão
de obra utilizada para execução do objeto contratual aos locais de prestação dos serviços;

31) Responsabilizar-se por  indenizações  decorrentes de quaisquer  danos ou prejuízos  causados
direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, pela mão de obra utilizada para execução
do objeto contratual, decorrentes de dolo ou culpa, durante a prestação dos serviços contratados,
não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização/acompanhamento  pelo
CONTRATANTE;
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32) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua habilitação,
principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação
e  outras  previstas  na  legislação  vigente  e  na  aplicável  à  natureza  dos  serviços  objeto  do
instrumento contratual;

33) Se a empresa for optante do SIMPLES NACIONAL, deverá anexar à nota fiscal de serviços, para
que não incidam retenções indevidas, a declaração constante do inciso XI do art. 3º da IN SRF nº
480/2004 e suas atualizações, que comprova a opção, na ocorrência do primeiro pagamento; e no
último;

34) Arcar  com  todas  as  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato,  que  deverão  constar
detalhadamente em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

37) Fornecer ao Gestor ou Fiscais do contrato, a qualquer tempo, todas as informações de interesse
do CONTRATANTE, atendendo as suas solicitações no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis;

38) Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

39) Sujeitar-se  a  obrigações  previstas  no  Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  (Lei  n°
8.078/90)  que sejam compatíveis  com o  regime  de  direito  público,  principalmente  no  caso  de
silêncio do instrumento contratual;

40) Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste
contrato;

41) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços, de que atendem às
disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18/10 e 06/12 de 2005, respectivamente, do Conselho
Nacional de Justiça.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A inadimplência  da  CONTRATADA, com  referência  aos  encargos
estabelecidos  nesta  cláusula,  não  transfere  à  Administração  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão
pela qual a  CONTRATADA  renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços objeto
deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

PARÁGRAFO QUARTO -  É vedado à  CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do TRE/AL.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso às instalações do Órgão, do pessoal da Contratada para os atos de
execução do contrato;

b) Proporcionar,  quando lhe competir,  as condições necessárias ao cumprimento das
prestações contratuais da empresa contratada;

c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d)  Comunicar  à  Contratada qualquer  irregularidade manifestada  no  fornecimento  do
material de uso obrigatório;

e) Fiscalizar a execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e fim no dia 31
de dezembro de 2020 considerando o prazo estipulado para pagamento.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do  Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas,  nos  casos  enumerados  nos  incisos  I  a  XII  e  XVII  do  artigo 78  da  Lei  mencionada,
notificando-se a CONTRATADA; 

b) amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  neste  Contrato  desde  que  haja
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PARÀGRAFO  TERCEIRO -  A  rescisão  administrativa  ou  amigável  será  precedida  de  autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido total ou
parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com
o seu objeto.
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PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles decorrentes
da  relação  trabalhista  da  contratada  com  seus  empregados,  até  o  limite  do  valor  dos  danos
comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

k) não mantiver a proposta;

l) falhar na execução do contrato;

m) fraudar a execução do contrato;

n) comportar-se de modo inidôneo;

o) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.

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

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, poden-
do a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar ou-
tras mais severas; 

b) multa de mora de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato (soma
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dos preços dos dois turnos eleitorais), em razão de atraso no cumprimento das obrigações
assumidas;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecu-
ção total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e) declaração de  inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2020.

PARÁGRAFO QUARTO -  As sanções previstas  nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso,  ser
impostas cumulativamente com as de multa.

PARÁGRAFO QUINTO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  da  garantia  do
contrato.  Se  o  valor  da multa  ultrapassar  o  da  garantia  prestada,  além da  perda  total  desta,
responderá  o  contratado  pela  sua  diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Na  aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  Seção  a  autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência
e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
reais e comprovados.

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

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

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

PARÁGRAFO DOZE  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO TREZE - O período de atraso será contado em dias corridos.
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PARÁGRAFO QUATORZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO QUINZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  Eleitoral  de
Alagoas.

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

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

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o
valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o  limite estabelecido
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À PROPOSTA DE PREÇO
DA CONTRATADA

                      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão Eletrônico
nº  XX/2020 e  seus  anexos,  e  à  proposta  de  preço  da  Contratada,  que  passam  a  integrá-lo,
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TREZE - DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os  serviços,  ao CONTRATANTE é  reservado o direito  de,  sem que de  qualquer  forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços através de seus servidores nomeados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas designará, formalmente, na forma
do art. 31 da IN/MPOG 02/2008, do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97,
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um responsável para atuar como gestor do contrato e tantos quantos entenda necessários para
atuar(em) como fiscal(ais)  do  contrato,  que acompanharão  a  execução  dos  serviços  objeto  do
presente edital, devendo registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do
período  de  vigência,  em  relatório  específico  para  esse  fim,  cuja  cópia  será  encaminhada  à
CONTRATADA,  objetivando  a  imediata  correção  das  irregularidades  apontadas,  sob  pena  de
aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do
contrato deverão  ser  solicitadas ao Diretor-Geral  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas, em
tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes/aplicáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A CONTRATADA deverá indicar representante administrativo (preposto),
aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la administrativamente, sempre que for necessário.

PARÁGRAFO QUARTO - Os responsáveis pela fiscalização dos serviços contratados poderão ordenar
a imediata retirada do local, bem como a substituição, de mão-de-obra utilizada pela CONTRATADA
para execução dos serviços,  que estiver sem uniforme ou crachá, que não estiver utilizando os
equipamentos de segurança adequados individuais (EPIs) ou coletivos (EPCs), que embaraçar ou
dificultar  a  fiscalização,  ou  cuja  permanência  julgar  inconveniente  no  local  de  prestação  dos
serviços, baseado nos dispositivos contratuais e legais.

PARÁGRAFO QUINTO -  O  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através de seus servidores para
tanto designados, poderá realizar outras verificações, objetivando garantir os melhores resultados,
com vistas à qualidade e à satisfação dos serviços contratados, podendo exigir da CONTRATADA a
produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos envolvidos nos mesmos.

CLÁUSULA QUATORZE - DA GARANTIA

Para assegurar a execução do contrato,  a contratada deverá prestar uma das
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a
execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia prestada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias
impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

PARÁGRAFO QUINTO -  A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for
o caso.
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PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o  parágrafo quinto não ocorra após o
encerramento  da  vigência  contratual,  a  garantia  será  resgatada  para  pagamento  das  verbas
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora
atenderá ao disposto no  parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

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

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

Maceió, ____ de _________ de 2020.

Pelo TRE/AL

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Pela Empresa

Representante da empresa       
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ANEXO VI 

PLANILHAS PREENCHIDAS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores por Eletricista pelo período de 13 dias)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo

AL000019/2020

Sindicato da categoria
Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Identificação do serviço
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TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA

UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 24

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98)

Regime Tributário:

( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido

   

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$  1.629, 00
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível
VIII)

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

Quantidade
Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
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A Salário-base (proporcional por 13 dias) R$ 1.629,00 705,90

B Adicional de periculosidade 30,00% 211,77

C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO             R$  917,67

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
VALOR

(R$)

A Transporte R$ 45,25 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 182,40 

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 227,65 

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS
VALOR

(R$)

A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) R$ 29,54
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B Equipamentos (1 kit para cada eletricista) R$ 9,60

C Materiais (1 kit para cada eletricista) R$ 38,82

D Outros (deslocamento) – previsão de 6 deslocamentos sem pernoite R$ 300,00

E Exame admissional R$ 34,50

F EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield) R$ 18,53

F.2 – Touca (1 por dia) R$ 2,88

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia) R$ 78,84

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) R$ 5,85

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 518,56

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições              %
VALOR   
(R$)

A INSS 20,00% R$ 183,53

B SESI ou SESC 1,50% R$ 13,77

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 9,18

D INCRA 0,20% R$ 1,84

E Salário-educação 2,50% R$ 22,94

F FGTS 8,00% R$ 73,41
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G Seguro acidente do trabalho      3,00% R$ 27,53

H SEBRAE 0,60% R$ 5,51

TOTAL 36,80% R$ 337,70

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
VALOR

(R$)

A Afastamento maternidade R$ 0,68

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,25

B.1
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

R$ 2,25

TOTAL R$ 3,18

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado R$ 42,06

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 3,36

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 16,15

C.1 – FGTS (40%) R$ 16,15

C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00
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D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,89

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,33

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 1,47

F.1 – FGTS (40%) R$ 1,47

F.2 – Contribuição Social (10%) 0,00

TOTAL R$ 64,26

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00

B Ausência por doença  R$ 12,75

C Licença-paternidade R$ 0,19

D Ausências legais R$ 2,55

              E Ausência por acidente de trabalho   R$ 3,06

              F Outros (especificar)

Subtotal R$ 18,54

              G
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

R$ 6,82

TOTAL R$ 25,37

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 337,70

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00
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4.3 Afastamento maternidade R$  3,18

4.4 Custo para rescisão R$ 64,26

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 25,37

TOTAL    R$ 430,52

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO                 % VALOR (R$)

A Custos indiretos 3,20% R$  67,02

B Lucro 10,00% R$ 108,07

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 16,15

COFINS 3,00% R$ 74,53

INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 124,22

TOTAL R$ 389,99

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
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                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR POSTO)          (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 917,67

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 227,65

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 518,56

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 430,52

Subtotal (A+B+C+D) R$ 2.094,39

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 389,99

VALOR TOTAL R$ 2.484,38
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PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição Valor total

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT) R$ 7.200,00

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho R$ 1.162,03

3. Custos Contratuais R$ 1.536,96

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno R$ 2.546,40

Total – 1º Turno R$ 12.445,39

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

Descrição Qtde. Unitário Total Es/ma/va TRE

Es8ma8va de diárias – NAT (24 Eletricistas x 12 dias x ½ diária x 50%) 24 300,00 R$ 7.200,00 300,00

Total R$ 7.200,00

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Descrição Qtde. Unitário Total Es/ma/va TRE

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024 24 9,60 R$ 230,40 48,00

Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024 24 38,82 R$ 931,63 194,09
Total R$ 1.162,03

3. Custos Contratuais

Descrição Qtde. Unitário Total Es/ma/va TRE

Exame admissional – NAT 24 34,50 R$ 828,00 34,50

Camiseta – NAT (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988 24 29,54 R$ 708,96 29,54
Total R$ 1.536,96

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Descrição Qtde. Unitário Total Es/ma/va TRE Ordem Eletricistas Dias Itens

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 1 - (24 eletricistas x 1 protetor facial) 24 18,53 R$ 444,72 18,53 1 24 1 1

Touca – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 1 touca/dia) – NAT 288 0,24 R$ 69,12 0,24 3 24 12 1

Máscaras – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 3 máscaras/dia) – NAT 864 2,19 R$ 1.892,16 2,19 5 24 12 3

Álcool em Gel – Equipe 1 (24 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – NAT 24 5,85 R$ 140,40 5,85 7 24 1 1
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE HORAS EXTRAS

(Horas Extras 1º turno)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Sindicato da categoria Eletricista  de  Baixa  e  Alta  Tensão
(Nível VIII)

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE
DE MEDIDA)
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Posto de Serviço Posto                   1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista  de  Baixa  e  Alta  Tensão
(Nível VIII)

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)

A Valor da Hora R$ 7,40 7,40

B Adicional de periculosidade 30,00% 2,22
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C Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados) R$ 15,40    144,00 2.217,81

D Hora Extra a 100% (domingos e feriados) R$ 19,25   312,00 6.006,57

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (C+D) R$ 8.224,38

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL      R$ 0,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos
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D Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições   

% 

VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 1.644,88

B SESI ou SESC 1,50% R$ 123,37

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 82,24

D INCRA 0,20% R$ 16,45

E Salário-educação 2,50% R$ 205,61

F FGTS 8,00% R$ 657,95

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 246,73

H SEBRAE 0,60% R$ 49,35

TOTAL 36,80% R$ 3.026,57

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

M
inuta com

plem
entada (0768346)         S

E
I 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 533



B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade      VALOR (R$)

A Afastamento maternidade R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante
os 120 dias de licença-maternidade

R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão      VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00

C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00

F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
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F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente     VALOR (R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00

B Ausência por doença R$ 0,00

C Licença-paternidade R$ 0,00

D Ausências legais R$ 0,00

E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00

F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS      VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 3.026,57

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00
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4.4 Custo para rescisão R$ 0,00

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 3.026,57

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos indiretos 3,20% R$ 360,03

B Lucro 5,00% R$ 580,55

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 86,75

COFINS 3,00% R$ 400,38

INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 667,30

TOTAL R$ 2.095,00

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
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Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR POSTO)  (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 8.224,38

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 3.026,57

Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 2.095,00

VALOR TOTAL R$ 13.345,95
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores pelo período de 2 dias - Véspera e dia da Eleição)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Sindicato da categoria Eletricista  de
Baixa  e  Alta
Tensão  (Nível
VIII)

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM
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FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 35

Tipo da contratação:  

(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                                (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real                                                                       (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista  de  Baixa  e  Alta  Tensão
(Nível VIII)

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)
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REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor  Unitário
(R$)

Total (R$)

A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)

A Salário-base (proporcional véspera e dia da Eleição) 310,99

A.1 – Horas a 60% (Sábado) 10 118,47
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A.2 – Horas a 100% (Domingo) 13 192,52

B Adicional de periculosidade 30,00% 93,30

C Adicional de insalubridade

D Outros
(especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO            R$ 404,29

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte R$ 0,00

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 30,40

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 30,40

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR
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(R$)

A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) R$ 29,54

B Materiais ( 1 kit para cada eletricista) R$ 9,60

C Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista) R$ 38,98

D Outros (deslocamento) – previsão de 1 deslocamento sem pernoite R$ 50,00

E Exame admissional R$ 0,00

F EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield) R$ 18,53

F.2 – Touca (1 por dia) R$ 0,48

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia) R$ 13,14

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) R$ 5,85

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 166,12

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições    %    VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 80,86

B SESI ou SESC 1,50% R$ 6,06
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C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 4,04

D INCRA 0,20% R$ 0,81

E Salário-educação 2,50% R$ 10,11

F FGTS 8,00% R$ 32,34

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 12,13

H SEBRAE 0,60% R$ 2,43

TOTAL 36,80% R$ 148,78

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário     VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade      VALOR (R$)

A Afastamento maternidade R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias
de licença-maternidade

R$ 0,00

TOTAL         R$ 0,00
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Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão     VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00

C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00

F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00

F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente     VALOR (R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00

B Ausência por doença R$ 0,00

C Licença-paternidade R$ 0,00

D Ausências legais R$ 0,00

E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00
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F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS   VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 148,78

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00

4.4 Custo para rescisão R$ 0,00

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 148,78

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
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A Custos indiretos 3,20% R$ 23,99

B Lucro   5,00% R$ 38,68

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS           0,65% R$ 5,78

COFINS 3,00% R$ 26,67

INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 44,46

TOTAL R$ 139,58

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL              (VALOR POR POSTO)  (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 404,29

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 30,40

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 166,12
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D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 148,78

Subtotal (A+B+C+D) R$ 749,59

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 139,58

VALOR TOTAL R$ 889,16

M
inuta com

plem
entada (0768346)         S

E
I 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 547



PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição Valor total

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT) R$ 1.750,00

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho R$ 1.700,30

3. Custos Contratuais R$ 1.033,90

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno R$ 1.330,00

Total – 1º Turno R$ 5.814,20

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno R$ 194,39

Total – 2º Turno R$ 194,39

Incidência Tributária (10,15%) - 2º Turno R$ 21,96

Preço total – 2º Turno R$ 216,35

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

Descrição Qtde. Unitário Total Es/ma/va TRE

Es8ma8va de diárias – 1º Turno (35 Eletricistas x 2 dias x ½ diária x 50%) 35 50,00 R$ 1.750,00 50,00

Total R$ 1.750,00

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Descrição Qtde. Unitário Total Es/ma/va TRE

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024 35 9,60 R$ 336,00 48,00

Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024 35 38,98 R$ 1.364,30 194,90
Total R$ 1.700,30

3. Custos Contratuais

Descrição Qtde. Unitário Total Es/ma/va TRE

Exame admissional – 1º Turno 35 0,00 R$ 0,00 0,00

Camiseta – 1º Turno (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988 35 29,54 R$ 1.033,90 29,54
Total R$ 1.033,90

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Descrição Qtde. Unitário Total Es/ma/va TRE Ordem Eletricistas Dias Itens

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 2 - (35 eletricistas x 1 protetor facial) 35 18,53 R$ 648,55 18,53 2 35 1 1

Touca – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 1 touca/dia) – 1º Turno 70 0,24 R$ 16,80 0,24 4 35 2 1

Máscaras – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 1º Turno 210 2,19 R$ 459,90 2,19 6 35 2 3

Álcool em Gel – Equipe 2 (35 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 1º Turno 35 5,85 R$ 204,75 5,85 8 35 1 1
Total R$ 1.330,00

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno

Descrição Qtde. Unitário Total Es/ma/va TRE Ordem Eletricistas Dias Itens

Touca – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 1 máscaras/dia) – 2º Turno 20 0,24 R$ 4,79 0,24 1 10 2 1

Máscaras – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 2º Turno 60 2,19 R$ 131,10 2,19 2 10 2 3

Álcool em Gel – Equipe 3 (10 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 2º Turno 10 5,85 R$ 58,50 5,85 3 10 1 1
Total R$ 194,39
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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 setembro de 2020.
À AJ-DG,
Sr. Assessor Jurídico,
Foram efetuadas as alterações determinadas por essa Assessoria no Parecer
1677 (0764769). Saliento, ainda, que foram incluídas as planilhas preenchidas
com base no documento 0761149, já que o Despacho SPLOG 0761151 solicita
desconsideração da planilha anterior, qua seja, 0760497. 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/09/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768349 e o código CRC CC941A6E.

0010905-96.2019.6.02.8000 0768349v1
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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 setembro de 2020.
 Senhor Secretário de Administração,
 
 
Tendo em vista que o termo de referência

atualizado (0766559) menciona, no item 5.1, a exigência
de  certidão de acervo técnico para fins de comprovação de
qualificaçao técnica, questiona-se se a contratação pretendida
é serviço de engenharia, em face da definição contida no
artigo 49 da Resolução CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009, que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade
Técnica e o Acervo Técnico Profissional:

  
Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico –
CAT é o instrumento que certifica, para
os efeitos legais, que consta dos
assentamentos do Crea a anotação da
responsabilidade técnica pelas atividades
consignadas no acervo técnico do
profissional.
 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/09/2020, às 20:34, 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
0768745 e o código CRC 82776422.
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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 setembro de 2020.
Remeto os autos ao Gestor designado para, na

condição de engenheiro do Órgão, atender à diligência
recomendada pela AJ-DG, no Despacho 0768745.

Se for necessário, ajustar o TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2020, às 20:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768764 e o código CRC D4ED9DAB.

0010905-96.2019.6.02.8000 0768764v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0768764, este

gestor passa a prestar os seguintes esclarecimentos:
 
1 - O objeto da licitação é a contratação de pessoa

jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços de
eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020, que no entender deste
subscritor, s.m.j., não deveria ser restringido o mercado a
somente empresas de engenharia, pois uma empresa que
fornece mão de obra, poderia participar sem problema algum
e facilmente ela demonstraria a sua capacidade operacional,
quanto ao objeto licitado, por intermédio de um atestado de
execução contratual anterior, no qual descreve a alocação
deste profissionais. 

Já para uma empresa de engenharia, esta
comprovação de capacidade operacional, só será possível por
intermédio de CAT, descrevendo serviços de eletricidade de
baixa tensão, pois dificilmente este tipo de empresa ofertará
somente a mão de obra de eletricista. Em decorrência, desta
realidade narrada, foi inserido no Termo de Referência
(0766559), a forma de aferição desta capacidade técnica
operacional, caso venha a participar do certame, uma empresa
deste tipo.

Por fim, consolido que o item 5.1.1 foi inserido,
como parâmetro de aferição da capacidade técnico

Despacho SMR 0769416         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 554



operacional, conforme foi exigido no Parecer 1677 (0764769)
e não para restringir o certame a participação de empresas de
engenharia, podendo participar do certame, s.m.j, qualquer
empresa, inclusive as que alocam mão de obra profissional.

Sendo estes os esclarecimentos a serem prestados,
remeto os autos para a continuidade do feito.

 
Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 23/09/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769416 e o código CRC 5ED605E3.

0010905-96.2019.6.02.8000 0769416v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Com os esclarecimentos do gestor (doc. 0769416),

que também é engenheiro do Quadro do Tribunal, devolvo os
autos à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/09/2020, às 22:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0769770 e o código CRC D2FABDF0.

0010905-96.2019.6.02.8000 0769770v1
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PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Comissão de Planejamento das Eleições 2020.
ASSUNTO : ELEIÇÕES 2020. ANÁLISE DE EDITAL. CONTRATAÇÃO. ELETRICISTAS.

 

Parecer nº 1754 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Retornam os autos para conclusão da análise da

minuta de edital de pregão eletrônico para contratação de
empresa para prestação de serviços de eletricistas para os
Cartórios Eleitorais, para a resolução de eventuais problemas
de energia elétrica nos locais de votação do pleito de 2020,
nos diversos prédios públicos disponibilizados à Justiça
Eleitoral, tudo conforme quantidade, características e
especificações descritas no citado Termo de Referência que
sofreu alterações até sua versão final (0766559).

A análise da regularidade foi iniciada no Parecer
1677 (0764769), ocasião em que esta Assessoria Jurídica
recomendou algumas alterações na minuta elaborada pela
SLC e solicitou a juntada aos autos da comprovação do
atendimento aos itens 2, 10 e 13 da tabela de verificação e a
verificação da conveniência de se exigir apenas a qualificação
técnica operacional, na forma do exposto no item 5 daquele
parecer.

Quanto ao item 2 - O Senhor Secretário de
Administração (0766273)  esclareceu que a contratação está
prevista no item 181 do Anexo à Portaria nº 90/2020,
que aprova o Plano Anual das Contratações Administrativas
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para o exercício de
2020 (doc. 0669112).

No que respeita aos itens 10 e 13 da Lista de
Verificação, a SMR procedeu a nova atualização do Termo de
Referência (0766559), para a contratação de eletricistas das
eleições 2020, em conformidade com as prescrições
constantes do Parecer 1677 (0764769).

Com a atualização do Termo de Referência, a nova
versão (0766559) passou a mencionar, no item 5.1, a
exigência de  certidão de acervo técnico para fins de
comprovação de qualificaçao técnica. Por essa razão, esta
Assessoria Jurídica questionou (0768745)  se a contratação
pretendida era serviço de engenharia, em face da definição
contida no artigo 49 da Resolução CONFEA nº 1.025, de 30
de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional:

  

Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico –
CAT é o instrumento que certifica, para
os efeitos legais, que consta dos
assentamentos do Crea a anotação da
responsabilidade técnica pelas atividades
consignadas no acervo técnico do
profissional.

 
Em resposta, a SMR (0769416) esclareceu que o

item 5.1.1 foi inserido, como parâmetro de aferição da
capacidade técnico operacional, conforme foi exigido no
Parecer 1677 (0764769) e não para restringir o certame a
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participação de empresas de engenharia, podendo participar
do certame, s.m.j, qualquer empresa, inclusive as que alocam
mão de obra profissional. Explicou que:

"(...)  não deveria ser restringido o
mercado a somente empresas de
engenharia, pois uma empresa que
fornece mão de obra, poderia participar
sem problema algum e facilmente ela
demonstraria a sua capacidade
operacional, quanto ao objeto licitado,
por intermédio de um atestado de
execução contratual anterior, no qual
descreve a alocação deste profissionais. 
Já para uma empresa de engenharia, esta
comprovação de capacidade operacional,
só será possível por intermédio de CAT,
descrevendo serviços de eletricidade de
baixa tensão, pois dificilmente este tipo
de empresa ofertará somente a mão de
obra de eletricista. Em decorrência, desta
realidade narrada, foi inserido no Termo
de Referência (0766559), a forma de
aferição desta capacidade técnica
operacional, caso venha a participar do
certame, uma empresa deste tipo."

 
Pelo exposto, sanadas as pendências apontadas e

com os esclarecimentos acima, em complemento ao antedito
Parecer (0764769),  esta Assessoria Jurídica aprova, em face
de sua regularidade jurídica. a minuta (0768346)  de edital de 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de pessoa jurídica
para prestação, de forma não contínua, de serviços de
eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2020, tudo de acordo com
requisição promovida pela Comissão de Planejamento das
Eleições 2020.

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 24/09/2020, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/09/2020, às 11:58, 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
0769888 e o código CRC 0E31D77A.

0010905-96.2019.6.02.8000 0769888v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos necessários à

contratação pretendida nestes autos, submeto à superior
consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no art. 1º
da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, a abertura da fase
externa do certame, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de pessoa jurídica para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para
atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as
Eleições 2020, tudo de acordo com requisição promovida
pela Comissão de Planejamento das Eleições
2020, consoante minuta 0768346, aprovada pela Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1754 (0769888).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/09/2020, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770079 e o código CRC 841E28A5.
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PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : gsad
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico.

Decisão nº 2285 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0770079.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não
contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades
cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições Municipais 2020,
tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão Permanente
de Planejamento de Eleições deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0768346, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1.754 (0769888), em complemento ao
Parecer nº 1.677 (0764769) e demais medidas cabíveis.
 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 24/09/2020, às 19:16, 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
0770201 e o código CRC 5EA240DC.
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
À SLC, para urgente divulgação do aviso do

certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, às 19:33, 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
0770583 e o código CRC CDF894B5.
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PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº 67/2020 Nº 67/2020

PROCESSO Nº 0010905-96.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 13 de outubro de 2020
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                   Horário de Abertura: 14 horas

O  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,  por intermédio da Seção de
Licitações  e  Contratos,  torna  público,  para  quem  interessar  possa,  que  realizará  licitação  na
modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO,  do tipo  MENOR  PREÇO,  objetivando  a  contratação  de  pessoa
jurídica  para  prestação,  de  forma  não  contínua,  de  serviços  de  eletricista,  para  atender  às
necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015
e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e
demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho
de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho  de  2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que
couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO 

1.1. O  presente  Pregão  tem  por  objeto  a  contratação  de  pessoa  jurídica  para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias
da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas neste
edital e seus anexos.

2 – DA VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até o dia
31 de dezembro de 2020, considerando o prazo estipulado para pagamento.

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o
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agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limi-
tes previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dis-
solução ou liquidação;

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

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°  da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certa-
me;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresen-
tada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorieda-
de de declarar ocorrências posteriores; 

2
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e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da
Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência So-
cial e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a parti-
cipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestru-
tura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos pratica-
dos diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das creden-
ciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, ime-
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diatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tor-
nem desatualizados.

4.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem anterior  poderá  ensejar  desclassificação  no
momento da habilitação

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-
tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-
são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inob-
servância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-
postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifica-
do somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerra-
mento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrôni-
co, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas duas ca-
sas após a vírgula;
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações cons-
tantes nos anexos deste Edital; 

c) Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 

d) declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias à prestação
contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e trabalhistas; 

e) Planilha de custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta, a ser
preenchida conforme modelo constante no Anexo II, a qual deverá conter:

e.1. Despesas  com transporte,  alimentação,  hospedagem a  serem desembolsadas
pela empresa de forma direta ou pela concessão de ajuda de custo, se esta foi a opção
detalhada no plano de logística;

e.2. Despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3.  Obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  tributárias  e  demais  benefícios  ao
pessoal contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f) O plano detalhado de logística, considerando:

f.1. as atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais, além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2. a  necessidade  do  posto  de  trabalho  permanecer  em  atividade  constante,
independentemente do profissional a ele vinculado.

g) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege a ca-
tegoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data base e vigência,
conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do recolhimento
das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário
Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 13 da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão cotar esses itens, sob pena de desclassificação.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-
denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de ex-
clusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
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6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60  (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-
cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Cons-
tituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pa-
gamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por so-
brepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios in-
sanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompa-
nhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em senti-
do contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor con-
signado no registro. 

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (valor do 1º turno + valor
do 2º turno).
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7.6. Os licitantes  poderão oferecer lances sucessivos,  observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vin-
te (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de se-
rem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o pe-
ríodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento des-
te prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens ante-
riores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minu-
tos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências
de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imedia-
tamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
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7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo pró-
prio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo supe-
rior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divul-
gação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-
cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo  eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamen-
te, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-
cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico den-
tre as propostas empatadas. 
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7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realiza-
da, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessá-
rios à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo esti-
pulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua propos-
ta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009,
em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superi-
or ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifes-
tamente inexequível.

8.3.1.  O preço máximo fixado para os  serviços  é de  R$ 112.983,50  (cento  e doze  mil,
novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos),  sendo  R$ 104.091,86 (cento e
quatro mil, noventa e um reais e oitenta e seis centavos) para o 1º Turno e, R$ 8.891,64
(oito mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos) para o 2º Turno, se
houver, e que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido, também, em relação a cada item
que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério os valores
disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limi-
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tes mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do pró-
prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-
gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada me-
diante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será registrada em ata.

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceita-
ção da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoei-
ro. 

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do serviço ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indi-
cados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço,
telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento,
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO III.

8.8.         Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, po-
derá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilita-
ção do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.
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9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das con-
dições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certi-
does-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções im-
postas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com
o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impe-
ditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de forne-
cimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por fal-
ta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disci-
plina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifica-
da por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regulari-
dade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o dispos-
to na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no ca-
dastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
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9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxi-
to em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de
2019.

9.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação  complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado
a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos medi-
ante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integri-
dade do documento digital.

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles docu-
mentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.

9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Mi-
croempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da au-
tenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EI-
RELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus adminis-
tradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Re-
gistro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administrado-
res;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de au-
torização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certi-
dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Pro-
curadoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários fede-
rais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Se-
guridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto li-
citatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mes-
mo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
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subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restri-
ção, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538,
de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda au-
ferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstra-
ções contábeis do último exercício.

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regula-
ridade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classifica-
ção. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativa-
mente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que esti-
ver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação
das sanções cabíveis.
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9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a ina-
bilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) su-
ficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Para comprovar a qualificação técnica, os interessados deverão apresentar:

9.10.3.1.1. 1 (um), ou mais, atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica,
em nome do licitante (técnico-operacional), expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (CAT),
que comprove(m)  a  execução para órgão ou  entidade da administração pública
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, do seguinte serviço:

9.10.3.1.2. Execução de obra/serviço de manutenções elétricas prediais de baixa
tensão.

9.10.3.1.3. Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades
de eletricista.

9.10.3.2. A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8.666/93 e
visa evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de
serviços  compatíveis  com  o  objeto  deste  termo  de  referência.  Como  o  objeto  da
contratação deste termo de referência limita-se à manutenção elétrica de baixa tensão
dos locais de votação, porém com área de abrangência em todo o Estado de Alagoas, a
exigência  de  comprovação  de  capacitação  técnico-operacional  foi  relacionada  ao
aspecto qualitativo dos serviços necessários e descritos na contratação pretendida, não
havendo, no entendimento desta unidade técnica, possibilidade de se estabelecer uma
métrica,  para  a  referida  contratação,  nem  tão  pouco  eleger  parcelas  de  maior
relevância técnica e de valor significativo.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emen-
das, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais ru-
bricadas pelo licitante ou seu representante legal.

c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento;

d) conter a descrição de cada item ofertado;
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e) conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais  como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em al-
garismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por ex-
tenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consi-
derada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à propos-
ta de outro licitante.

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos comple-
mentares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitan-
te qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a exis-
tência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentada-
mente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importa-
rá a decadência desse direito.
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes as-
segurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamen-
to. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no ende-
reço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realiza-
ção da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante de-
clarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não com-
provar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerra-
mento da etapa de lances. 

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados conti-
dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Prego-
eiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade com-
petente homologará o procedimento licitatório. 
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

14.1. Até  03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de
Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento
da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certa-
me.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser envia-
dos ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincula-
rão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1. As  obrigações  decorrentes  da  presente  licitação  serão  formalizadas  mediante
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de
pagamento, em conformidade com este edital.

15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual.

15.3. Antes  da  assinatura  do  instrumento  contratual  e  recebimento  da  Nota  de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou se
recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual,  será convocada outra
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licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DA GARANTIA CONTRATUAL.

16.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar uma
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a
execução do contrato.

16.1.1. É  condição  para  implementação  de  acréscimos,  supressões  e  eventuais
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia
prestada.

16.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.
16.3. A  garantia  somente  será  liberada  após  a  execução  de  todas  as  prestações
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias
impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

16.4. Não  será  aceita  garantia  por  meio  de  seguro  ou  fiança  bancária  que  exclua
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

16.5. A  garantia  contratual  somente  será  liberada  ante  a  comprovação  de  que  a
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for
o caso.

16.6. Caso  o  pagamento  a  que  se  refere  o  subitem  16.5. não  ocorra  após  o
encerramento  da  vigência  contratual,  a  garantia  será  resgatada  para  pagamento  das  verbas
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

16.6.1. Deverá  constar  expressamente,  na  garantia,  que  a  instituição  garantidora
atenderá ao disposto no item  16.6.,  caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

f) não mantiver a proposta;
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g) falhar na execução do contrato;

h) fraudar a execução do contrato;

i) comportar-se de modo inidôneo;

j) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do
TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

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

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, poden-
do a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar ou-
tras mais severas; 

b) multa de mora de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato (soma
dos preços dos dois turnos eleitorais), em razão de atraso no cumprimento das obrigações
assumidas;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecu-
ção total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e) declaração de  inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2020.

17.4.1. As sanções previstas  nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso,  ser impostas
cumulativamente com as de multa.

17.5.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.6. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) multa(s)
será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
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17.7.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o valor
da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o contratado pela
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

17.8. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá
se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

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

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

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

17.12. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.

17.13. O período de atraso será contado em dias corridos.

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

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça
Eleitoral de Alagoas.

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

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

18 - DO PAGAMENTO 

18.1. Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes
condições:
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18.1.1. Os pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprova-
dos e atestados;

18.1.2. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da data da apre-
sentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, des-
de que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fis-
cais, previdenciárias e trabalhistas.

18.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas fiscais;

18.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ense-
jará o pagamento dos valores em débito em juízo, sem prejuízo das sanções cabíveis.

18.4. Havendo atraso no pagamento, provocado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o
valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa
de 0,5% (meio  por  cento)  ao mês,  ou  6% (seis  por  cento)  ao  ano,  mediante  a  aplicação  das
seguintes formulas:

I = (TX/100)
         365

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I= Índice de atualização financeira
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual.

18.5. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser  instruídos  com as  justificativas  e  motivos,  e  ser  submetidos  à  apreciação  da
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

18.6. Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  à
indisponibilidade ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a área que não
os recebeu.

18.7. Poderão ser  descontados dos pagamentos os valores  atinentes a  penalidades
eventualmente aplicadas.

18.8. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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18.9. O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

18.10. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma acima. 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, alocados no Programa de Trabalho
-  Gestão  do Processo  Eleitoral;  PTRES  n°  0107671 (Pleitos  Eleitorais)  -  Natureza  da  Despesa  n°
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. O contratante observará as obrigações constantes da Cláusula Sétima da minuta
do contrato - Anexo V deste edital.

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. A contratada observará as obrigações constantes da Cláusula Sexta da minuta do
contrato – Anexo V deste edital.

22- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observa-
rão o horário de Brasília – DF.

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despa-
cho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de habilitação e classificação.

22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da amplia-
ção da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propos-
tas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
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22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pe-
ças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.10. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente     que     impeça     a  
realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida     para     o     primeiro     dia     útil     subsequente,  
devendo o    Pregoeiro  informar sobre o  adiamento no ambiente do Comprasnet,  com antecedência  
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade,  nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol,  CEP 57051-090,
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº  10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e
Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Especificações do objeto;
ANEXO II - Planilha de Custos e Formação de Preços;
ANEXO III - Sugestão de Planilha para contratação;
ANEXO IV – Modelo de Proposta;
ANEXO V - Minuta de Contrato;
ANEXO VI – Planilhas Preenchidas.

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 25 de setembro  de 2020.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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                        ANEXO I

                              TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –  ELETRICISTAS  PARA  OS  CARTÓRIOS  ELEITORAIS  –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de
serviços  de  eletricista,  para  atender  às  necessidades  cartorárias  da  Justiça  Eleitoral
durante as Eleições 2020.

2. Quantidades e especificações

Conforme Projeto Básico e demais Anexos.

3. Valor Estimado da contratação

R$ 112.983,50 (cento e doze mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). 

4. Justificativa

Apesar  da  adoção  de  medidas  prévias  para  a  resolução  de  eventuais  problemas  de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim, compreensíveis
dificuldades técnicas,  uma vez que estes são ambientes de acesso público,  tais como
escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em todos os
Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e à coleta dos
votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que venham a ocorrer
nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em momento prévio, para
vistoria e correções na área de abrangência.

5. Classificação Orçamentária

Natureza da despesa: 339037 – PTRES: 167864.

6. Gestão e fiscalização

Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos - SMR.

Fiscalização: NAT’S e Chefes dos Cartórios Eleitorais.

Maceió, 20 de agosto de 2020.

Responsável pela proposição do Termo de Referência:

Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparo
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –  ELETRICISTAS  PARA  OS  CARTÓRIOS  ELEITORAIS  –
ELEIÇÕES 2020. Contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de
serviços  de  eletricista,  para  atender  às  necessidades  cartorárias  da  Justiça  Eleitoral
durante as Eleições 2020.

2. Finalidade

Apesar  da  adoção  de  medidas  prévias  para  a  resolução  de  eventuais  problemas  de
energia elétrica nos locais de votação, certamente ocorrerão, ainda assim, compreensíveis
dificuldades técnicas,  uma vez que estes são ambientes de acesso público,  tais como
escolas e ginásios.

Isso posto, convém afirmar que será necessária a permanência de eletricistas em todos os
Cartórios Eleitorais, no período destinado à instalação das urnas eletrônicas e à coleta dos
votos, com a finalidade de sanar acidentais deficiências elétricas que venham a ocorrer
nas seções eleitorais, bem assim nos Núcleos de Apoio Técnico, em momento prévio, para
vistoria e correções na área de abrangência.

3. Estratégia de Contratação

Sugere-se  que a  modalidade  licitatória  utilizada  seja  o  pregão  eletrônico,  tipo  menor
preço.

4. Especificações dos serviços

4.1  Os profissionais desempenharão as atividades de verificação, de substituição e de
correção dos seguintes componentes:

· tomadas elétricas;

- disjuntores;

· interruptores;

· lâmpadas;

· fiação elétrica.

4.2 É importante salientar que os materiais elétricos, a serem eventualmente substituídos
nos  locais  de  votação,  serão  fornecidos  pelo  TRE/AL,  ao passo  que as  ferramentas e
demais itens necessários ao desempenho das atividades dos eletricistas estarão sob a
responsabilidade da empresa a ser contratada, a qual deverá fornecer aos profissionais (i)
as ferramentas de trabalho, tais como: alicate universal, alicate de corte, estilete, chaves
de fenda, chave philips ou chave estrela, chave neon (teste), amperímetro etc, bem como
(ii) todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensáveis à segurança dos

26

Edital do Edital do PE nº 67/2020 (0772765)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 587



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

eletricistas, a exemplo de óculos de segurança, capacetes de proteção, luvas isolantes
etc, assim como (iii) todos os equipamentos de proteção individual (EPI's), em decorrência
da  Pandemia da  COVID-19,  a  exemplo  de  álcool  em gel  70º,  face  shield  e  máscaras
descartáveis etc, em atendimento as prescrições da Resolução CNJ nº 322/2020, art. 5º, I,
combinada com as prescrições da Cartilha de Retomada ao Trabalho (0750877) elaborada
pela AAMO, tudo em conformidade com a legislação e a norma regulamentadora vigentes.

5. Qualificação 

5.1 Para comprovar a qualificação técnica, os interessados deverão apresentar:

5.1.1. 1 (um), ou mais, atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome
do licitante (técnico-operacional),  expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  acompanhado  da  respectiva  certidão  de  acervo  técnico  (CAT),  que
comprove(m) a execução para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, do seguinte serviço:

5.1.1.1. execução de obra/serviço de manutenções elétricas prediais de baixa tensão.

5.1.2  Os  técnicos  deverão  possuir  experiência  comprovada com as  atividades  de
eletricista.

A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços
compatíveis com o objeto deste termo de referência. Como o objeto da contratação deste
termo  de  referência  limita-se  à  manutenção  elétrica  de  baixa  tensão  dos  locais  de
votação, porém com área de abrangência em todo o Estado de Alagoas, a exigência de
comprovação de capacitação técnico-operacional foi relacionada ao aspecto qualitativo
dos  serviços  necessários  e  descritos  na  contratação  pretendida,  não  havendo,  no
entendimento desta unidade técnica, possibilidade de se estabelecer uma métrica, para
a referida contratação, nem tão pouco eleger parcelas de maior relevância técnica e de
valor significativo.

6. Local de apresentação

Sede dos Cartórios Eleitorais.

7. Deslocamento

Os profissionais poderão ser deslocados entre os diversos Locais de Votação e Municípios
da área de abrangência da Zona Eleitoral e, na etapa de suporte aos NATs, na respectiva
área de abrangência de cada NAT.

8. Horário de trabalho

Etapa de suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Segunda a Sexta-feira – de 8h às 12h e de 14h às 18h

Sábados – de 8h às 12h

Etapas 1º Turno no Interior e 1º e 2º Turnos Capital para o pleito de 2020.
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Sábado - 7h às 18h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

Domingo - 7h às 21h*, respeitando 1 (uma) hora de intervalo para o almoço.

9. Período de execução do trabalho

Etapa de Suporte aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico – Interior e Capital

Data: 03 de novembro a 13 de novembro/2020. 24 (vinte e quatro) eletricistas.

Etapa do 1º Turno – Interior e Capital

Véspera e dia das Eleições 2020 – Data: 14 e 15 de novembro/2020. 59 (cinquenta e
nove) eletricistas (sendo 24 eletricistas da etapa de suporte aos NATs mais 35 outros
eletricistas).

Etapa do 2º Turno (na hipótese de ocorrer segundo turno) – Capital 

Véspera  e  dia  das  Eleições  2020  –  Data:  28 e  29 de  novembro/2020. 10 (dez)
eletricistas (2 eletricistas para cada zona eleitoral da Capital - 1ª; 2ª; 3ª; 33ª e 54ª Zonas
Eleitorais).

10. Prazos

10.1 O TRE/AL deverá concluir todos os procedimentos relativos à contratação até o dia
30 de setembro de 2020.

10.2 A lista por município, contendo o nome completo e o título eleitoral dos profissionais
que atuarão nas Eleições 2020, deverá ser apresentada até o dia 16 de outubro de 2020.

10.3 O contrato deverá vigorar até o dia 31 de dezembro de 2020, considerando o prazo
estipulado para pagamento.

11. Valor estimado

(Pesquisa a cargo da COMAP)

12. Formulação da Proposta de Preço

A proposta de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando os
seguintes itens:

a) o valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

b) a descrição completa dos serviços ofertados;

c) prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

d) declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias à
prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e
trabalhistas; 

e) planilha de Custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta,
a ser preenchida conforme modelos previstos nos Anexos, a qual deverá conter:

e.1) despesas com transporte, alimentação e hospedagem a serem desembolsadas pela
empresa  de  forma direta  ou  pela  concessão  de  ajuda  de  custo,  se  esta  foi  a  opção
detalhada no plano de logística;
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e.2) despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

e.3) o percentual máximo de lucro, que não poderá ser superior a 10% (dez por cento)
incidente sobre o somatório dos montantes A+B+Despesas Administrativas. Deverá haver
compatibilidade entre o plano de planilha de custos e plano de logística apresentado para
execução dos serviços;

e.4) obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao pessoal
contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

f) plano Detalhado de Logística, considerando:

f.1) as  atividades  de seleção,  contratação  e  deslocamento  dos  profissionais,  além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

f.2) A  necessidade  de  o  posto  de  trabalho  permanecer  em  atividade  constante,
independentemente do profissional a ele vinculado;

13. Documentos de Habilitação

Para a habilitação ao procedimento licitatório, os proponentes deverão estar cadastrados
no  Sistema  de  Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  –  SICAF.  As  empresas
cadastradas  no  SICAF  poderão  ter  sua  regularidade  habilitatória  verificada  pelas
declarações  extraídas  do  sistema,  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  do  SICAF,  que
poderá  ser  obtido,  inclusive  pelo  próprio  pregoeiro,  no  ACESSO  LIVRE  (consultas)
do site www.comprasgovernamentais.gov.br.

14. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

c)  assumir todas as obrigações trabalhistas,  fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

d) arcar com as despesas decorrentes de transporte, alimentação, hospedagem e
demais benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha de
Custo e no Plano de Logística;

e)  responsabilizar-se  por  danos  ao  contratante  ou  a  terceiros  causados  pelos
eletricistas;

f) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE/AL, em razão de
incompatibilidades funcionais;

g) apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem  às  Disposições  das  Resoluções  nº  07  e  09,  de  18-10  e  06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

15. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a)permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;
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bproporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumpriment
o das prestações contratuais da empresa contratada;

c) efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d)comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no forneciment
o do material de uso obrigatório;

e) fiscalizar a execução do contrato.

16. Pagamentos

Os  pagamentos  serão  realizados  por  turno  eleitoral,  de  acordo  com  as  seguintes
condições:

a.  O pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020,  correspondendo  aos  serviços  contratados  e  efetivamente  prestados,
comprovados e atestados;

b.  O  prazo  máximo  de  pagamento  é  de  dez  dias  úteis,  a  partir  da  data  da
apresentação  de  folha  de  pagamento  ou  documento  equivalente  devidamente
quitado, desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive
obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;

c. o CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

d. não será admitido pagamento antecipado;

e. o TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas
pela legislação fiscal, inclusive em relação ao ISS;

f. se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na
forma acima.

17. Sanções Contratuais

17.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, o Tribunal Regional
Eleitoral  de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas,  garantindo a
prévia e ampla defesa:

a. advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas,
aplicar outras mais severas;

b. multa de mora de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor total do contrato
(soma dos preços dos dois turnos eleitorais), em virtude de atraso no cumprimento
das obrigações estabelecidas;

c. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização das Eleições 2020;
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17.2. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser impostas
cumulativamente com as de multa.

17.3. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

17.4. As multas poderão ser cumuladas.

18. Distribuição dos profissionais 
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São Miguel dos Campos III 

4ª - Anadia

7ª - Coruripe

18ª - São Miguel dos Campos

47ª - Campo Alegre

48ª - Boca da Mata

Arapiraca 
IV 

20ª - Traipu

22ª - Arapiraca

29ª - Batalha

31ª - Major Izidoro

34ª - Teotônio Vilela

44ª - Girau do Ponciano

49ª - São Sebastião

55ª - Arapiraca

Palmeira dos Índios V

5ª - Viçosa

10ª - Palmeira dos Índios

28ª - Quebrangulo

45ª - Igaci

Delmiro Gouveia VI 

27ª - Mata Grande

39ª - Água Branca

40ª - Delmiro Gouveia

Santana do Ipanema VII

11ª - Pão de Açúcar

19ª - Santana do Ipanema

46ª - Cacimbinhas

50ª - Maravilha

51ª - São José da Tapera

União dos Palmares VIII 9ª - Murici

16ª - São José da Laje
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21ª - União dos Palmares

53ª - Joaquim Gomes

Penedo IX 13ª - Penedo

37ª - Porto Real do Colégio

Porto Calvo X

12ª - Passo de Camaragibe

14ª - Porto Calvo

17ª - São Luís do Quitunde
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

24 (VINTE E QUATRO) ELETRICISTAS DE 03/11/2020 A 13/11/2020

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

 

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo

Sindicato da categoria

Identificação do serviço

E
dital do E

dital do P
E
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TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA

UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 13 dias (03/11/2020 a 15/11/2020)

   

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98)

Regime Tributário:

( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido

   

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

E
dital do E

dital do P
E
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4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

Quantidade
Valor Unitário

(R$)
Total (R$)

A Valor dos serviços

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
VALOR

(R$)

A Transporte

E
dital do E

dital do P
E
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B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS
VALOR

(R$)

A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)

B Materiais (um kit para cada eletricista)

C Equipamentos (um kit para cada eletricista)

D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente

E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19). 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

E
dital do E

dital do P
E
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Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
VALOR

(R$)

A Afastamento maternidade

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

B. Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de licença-

E
dital do E

dital do P
E
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1 maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

 C.1 – FGTS (40%)

 C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

 F.1 – FGTS (40%)

 F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL R$

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)

A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença-paternidade

D Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

E
dital do E

dital do P
E
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Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
VALOR

(R$)

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
LUCRO

%
VALOR

(R$)

Custos indiretos 3,20%

Lucro 10,00%

Tributos 8,65%

Tributos federais

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

E
dital do E

dital do P
E
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INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS) 5,00%

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR 
EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

C Módulo 3 – Insumos diversos

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POSTO (14 DIAS)

VALOR HORA

ANEXO III - 35 (TRINTA E CINCO) ELETRICISTAS DE 14/11/2020 A 15/11/2020

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

E
dital do E

dital do P
E
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Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

       

Dia ___/___/___ às ___h___mim

       

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

       

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio 
coletivo

 

Sindicato da categoria  

       

Identificação do serviço

E
dital do E

dital do P
E
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TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA

UNIDADE DE MEDIDA)E
dital do E

dital do P
E
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Posto de Serviço Posto 2 dias (14/11/2020 e 15/11/2020)

    

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada  ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

 
 ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98)

  

Regime Tributário:

( ) Lucro Real  ( ) Lucro Presumido

    

MÃO DE OBRA

  

Mão de obra vinculada à execução contratual

  

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

       

E
dital do E

dital do P
E
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MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

       

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

Quantidade
Valor Unitário

(R$)
Total
(R$)

A Valor dos serviços  

B Outros (especificar):    

Total  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  

A INSS  

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

DADOS VALOR (R$)

A Salário-base

B Adicional de periculosidade  

C Adicional de insalubridade   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

E
dital do E

dital do P
E
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BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar  

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)

B Materiais (um kit para cada eletricista)

C Equipamentos (um kit para cada eletricista)

D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente

E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19).

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

E
dital do E

dital do P
E
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4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições %
VALOR 
(R$)

A INSS 20,00%

B SESI ou SESC 1,50%

C SENAI ou SENAC 1,00%

D INCRA 0,20%

E Salário-educação 2,50%

F FGTS 8,00%

G Seguro acidente do trabalho 3,00%

H SEBRAE 0,60%

TOTAL 36,80%

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário
VALOR

(R$)

A 13º (décimo terceiro) salário

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
VALOR

(R$)

A Afastamento maternidade

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

E
dital do E

dital do P
E
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B.1
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 
licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão
VALOR

(R$)

A Aviso-prévio indenizado

B  Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

 F.1 – FGTS (40%)

 F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)

A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença-paternidade

D Ausências legais

E
dital do E

dital do P
E
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E Ausência por acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
VALOR

(R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.2 13º (décimo terceiro) salário

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo para rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS 
E LUCRO

5.
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
LUCRO

%
VALOR

(R$)

A Custos indiretos 3,20%

B Lucro 10,00%

E
dital do E

dital do P
E
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C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR 
EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

C Módulo 3 – Insumos diversos

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)

E
dital do E

dital do P
E
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VALOR HORA

ANEXO IV - 10 (DEZ) ELETRICISTAS DE 28/11/2020 A 29/11/2020 (SE HOUVER 2º TURNO)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

       

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo  

Sindicato da categoria  

       

Identificação do serviço

E
dital do E

dital do P
E
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TIPO DE SERVIÇO
UNIDADE DE

MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE

DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 2 dias (28/11/2020 e 29/11/2020)

    

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada  ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

 ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)

Regime Tributário:

( ) Lucro Real    ( ) Lucro Presumido   

       

MÃO DE OBRA

       

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  

2 Salário normativo da categoria profissional

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)  

E
dital do E

dital do P
E

 nº 67/2020 (0772765)         S
E

I 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 616



4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

 
A

Valor dos serviços

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

DADOS VALOR (R$)

E
dital do E

dital do P
E
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A Salário-base

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Camisetas e crachás (duas camisetas + um crachá)

B Materiais (um kit para cada eletricista)

C Equipamentos (um kit para cada eletricista)

D Outros (hospedagem) – previsão de 1/5 (um quinto) do contingente

E
dital do E

dital do P
E
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E Materiais (kit de EPI's contra a COVID19)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00%

B SESI ou SESC 1,50%

C SENAI ou SENAC 1,00%

D INCRA 0,20%

E  Salário-educação 2,50%

F FGTS 8,00%

G Seguro acidente do trabalho 3,00%

H SEBRAE 0,60%

TOTAL 36,80%

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

E
dital do E

dital do P
E
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Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)

A Afastamento maternidade

B
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

B.1
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

D Aviso-prévio trabalhado

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)

E
dital do E

dital do P
E
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A Férias e terço constitucional de férias

B Ausência por doença

C Licença-paternidade

D Ausências legais

E Ausência por acidente de trabalho

F Outros (especificar)

Subtotal

G
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
VALOR

(R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.2 13º (décimo terceiro) salário

4.3 Afastamento maternidade

4.4 Custo para rescisão

4.5 Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E 
LUCRO

E
dital do E

dital do P
E

 nº 67/2020 (0772765)         S
E

I 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 621



  5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO %
VALOR

(R$)

A Custos indiretos 3,20%

B Lucro 10,00%

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00%

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

C Módulo 3 – Insumos diversos

E
dital do E

dital do P
E
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D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL POSTO (2 DIAS)

VALOR HORA

E
dital do E

dital do P
E
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO III

                                                                              PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃOPLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:

Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? (   ) Sim (   ) Não
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

Item
                             

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO VALOR MENSAL QUANTIT. DE
ELETRICISTAS

VALOR TOTAL

Eletricistas

1 Eletricistas – NAT –
Interior e Capital

(Posto) 
03/11/2020 a 15/11/2020 

R$ 24 R$ 

2 Eletricistas – 1º Turno
– Interior e

Capital(véspera e dia
da Eleição) 

14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 35 R$ 

3 Hora Suplementar –
1º Turno (Postos) 

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 
1 Eletricistas – 2º Turno

– Capital(véspera e
dia da Eleição) 

28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 10 R$ 

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO V

MINUTA 

              Processo nº 0010905-96.2019.6.02.8000
                Contrato nº XX/2020

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
CELEBRADO  ENTRE  O  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA _________. 

Pelo  presente  instrumento,  o TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377, bairro
Farol,  CEP  57051-090,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº  06.015.041/0001-38  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  Desembargador  Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado neste Município,,
e a empresa __________, situada na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por
diante  denominada CONTRATADA,  neste  ato representada por  _____________,  portador  da  C.I  nº
__________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, resolvem
celebrar  o  presente  contrato  de  prestação  de  serviços,  com fulcro  na  Instrução  Normativa  nº
02/2008 do  Ministério  do Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  na Lei  Federal  n°  10.520/02,  no
Decreto nº  10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 67/2020, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais  n° 10.520/02,
8.666/93 e regulamentações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017,
nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010,  a  Resolução nº 169, do
Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior
Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente,
notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de
1990,  os princípios  da teoria  geral  dos contratos  e as  normas de direito  privado,  bem como a
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site
www.tre-al.gov.br.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a  prestação, de forma não contínua,  de
serviços  de eletricista,  para  atender  às  necessidades cartorárias  da  Justiça  Eleitoral  durante as
Eleições 2020.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  As  especificações  técnicas  dos  serviços  e  as  condições  de  execução
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº 67/2020.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O  valor  do  contrato  para  os  serviços  aqui  especificados  é  de  R$  ________
(_____________) para o primeiro turno de votação, e de R$ ______ (_____) para o segundo turno de
votação, se houver, perfazendo um total de R$_________ (_____________). 

Item
                             

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO VALOR
MENSAL

QUANTIT. DE
ELETRICISTAS

VALOR
TOTAL

Eletricistas

1 Eletricistas – NAT – Interior e
Capital (Posto) 03/11/2020 a 15/11/2020 

R$ 24 R$ 

2 Eletricistas – 1º Turno –
Interior e Capital(véspera e

dia da Eleição) 

14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 35 R$ 

3 Hora Suplementar – 1º Turno
(Postos) 

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$ 
1 Eletricistas – 2º Turno –

Capital(véspera e dia da
Eleição) 

28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 10 R$ 

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$ 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste contrato,
como: os tributos, custos dos insumos e o lucro.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes condições:

1) Os pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições 2020,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados;

2) O prazo máximo de pagamento é de dez dias úteis, a partir da data da apresentação
de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, desde que
não haja pendência de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fiscais, previ-
denciárias e trabalhistas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão
de notas fiscais.

66

Edital do Edital do PE nº 67/2020 (0772765)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 627



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relati-
vas ao FGTS ensejará o pagamento dos valores em débito em juízo, sem prejuízo das sanções cabí-
veis.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Havendo  atraso  no  pagamento,  provocado  exclusivamente  pelo
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicação das seguintes formulas:

I = (TX/100)
         365

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I= Índice de atualização financeira
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual.

PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso,
os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

PARÁGRAFO  QUINTO  -  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  à
indisponibilidade ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a área que não
os recebeu.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O  CONTRATANTE,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma acima. 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral;  Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 0107671 (Pleitos
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica).

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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A contratada se obriga a:

1) Executar  o  contrato  em estrita  conformidade com as  disposições legais  e  especificações  do
Termo de Referência, do Edital de Licitação, do Contrato, e da proposta de preços apresentada,
adotando-se  esta  como  complementar,  responsabilizando-se  integralmente  pelos  serviços
contratados e sua execução, nos termos do instrumento da avença e da legislação vigente;

2) Garantir o bom andamento dos serviços, fiscalizando e ministrando a orientação necessária ao
executante,  tendo a obrigação de tomar as  providências  pertinentes para que sejam corrigidas
todas as falhas detectadas,  no intuito de zelar pela regularidade, produtividade e boa técnica dos
serviços contratados;

3) Cumprir,  além dos  postulados legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou municipal,  as
normas  de  segurança  definidas  na  legislação  pertinente,  especialmente  as  normas
regulamentadoras  (NR)  n.ºs  10  (Segurança  em  instalações  e  serviços  em  eletricidade)  e  16
(Atividades e operações perigosas), no que couber;

4)  Manter,  se  necessário,  sediado  junto  à  Administração,  durante  os  turnos  de  trabalho,
profissionais  capazes  de  tomar  decisões  compatíveis  com  os  compromissos  assumidos,  sem
quaisquer custos adicionais ao CONTRATANTE. Além disso, a CONTRATADA deverá manter preposto
para acompanhamento do contrato, sem custo adicional ao CONTRATANTE;

5) Executar  os  serviços  de  forma a  garantir  os  melhores  resultados,  cabendo  à  CONTRATADA
otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos
serviços e à satisfação do CONTRATANTE, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de
trabalhos envolvidos nos mesmos;

6) os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às recomendações
aceitas  pela  boa  técnica,  normas  e  legislação,  utilizando,  da  mesma  forma,  equipamentos,
materiais e produtos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas;

7) Observar a conduta adequada no uso de materiais, produtos, equipamentos e bens, devendo a
mão  de  obra  utilizada  para  execução  do  objeto  contratual  usar,  sempre  que  necessário,
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou de Proteção Coletiva (EPCs), quando necessários,
cedidos pela própria CONTRATADA, e sob sua responsabilidade;

8) Fornecer  à  FISCALIZAÇÃO (Gestor  ou Fiscal  do contrato),  em até 2 (dois)  dias úteis  após a
assinatura  do  contrato,  os  nomes  dos  profissionais  envolvidos  diretamente  na  execução  dos
serviços contratados, apresentando cópias autenticadas de seus documentos pessoais (identidade,
carteira profissional e comprovação de escolaridade), informando, ainda, endereço e telefone para
contato com os mesmos;

9) Instruir  a  mão  de  obra  utilizada  para  execução  do  objeto  contratual  quanto  aos  serviços
especificados no Termo de Referência e suas especificações (Anexos I e I-A do edital); quanto à
necessidade de serem acatadas as orientações do CONTRATANTE; à prevenção a incêndio nas áreas
sob responsabilidade desse; ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho; e, bem como, às obrigações constantes nesta cláusula;
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10) Cumprir  as  normas  estabelecidas  neste  contrato,  oriundas  do  edital  e  seus  anexos,  e
complementações  oficiais,  correlatas  com  o  objeto  do  contrato,  advindas  da  Administração  do
CONTRATANTE, bem como as acordadas em Termos de Aditamento Contratual, aquelas constantes
da legislação trabalhista em vigor, e principalmente as vigentes relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho,  especialmente as normas regulamentadoras (NR) n.ºs 10 (Segurança em instalações e
serviços em eletricidade) e 16 (Atividades e operações perigosas), no que couber ;

11) Manter e garantir a continuação dos serviços nos regimes contratados (quantitativo de mão de
obra,  jornada  semanal  de  prestação  de  serviços,  horários  etc.),  obedecendo  às  disposições
constantes das legislações pertinentes, subsidiárias e subsidiantes, bem como atender a eventuais
acréscimos, em conformidade com a lei, solicitados pela Administração do CONTRATANTE;

12) Não  propiciar  ao  CONTRATANTE qualquer  solução  de  continuidade,  por  qualquer  motivo,
responsabilizando-se, quando der causa, em razão da não prestação dos serviços contratados; 

13) Garantir  a  continuidade  do  posto  de  serviço  independentemente  de  quem  possa  estar
executando os trabalhos;

14) Comunicar  à  FISCALIZAÇÃO  (Gestor  ou  Fiscais  do  contrato),  com  antecedência  de  até  48
(quarenta e oito) horas, por escrito, toda vez que houver a possibilidade de ocorrer paralisação dos
serviços;

15) Assegurar que toda mão de obra utilizada para execução do objeto contratual que cometer falta
disciplinar não será mantida no local ou em quaisquer outras instalações do CONTRATANTE;

16) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de mão de obra
não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços contratados;

17) Emitir  e  transmitir  relatórios  técnicos  ao gestor  do contrato,  quando requisitado,  contendo
dados relativos à prestação dos serviços, cujas informações serão confrontadas com os controles
elaborados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como por exemplo, horário de prestação dos
serviços, frequência, atrasos, valores da mão de obra parcial e total, material fornecido (quantidade
e preços), e outras informações em comum acordo com a fiscalização do contrato, objetivando a
autorização da competente cobrança da prestação  dos serviços ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

18) Providenciar, se necessário, treinamento específico aos profissionais envolvidos nas atividades
objeto da contratação.

19) Assegurar que toda a mão de obra utilizada para execução dos serviços contratados esteja
usando traje compatível com o desempenho de suas atividades em instalações públicas (fóruns,
cartórios,  escolas  etc.),  portando crachá de  identificação pessoal  e  funcional  com foto recente,
aposto em local  de  fácil  visualização e  leitura no uniforme,  e  provida,  quando necessário,  dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou Coletiva (EPCs);

20) Se necessário, a CONTRATADA deverá fornecer à mão de obra utilizada na execução do objeto
contratual uniformes/trajes tecnicamente apropriados e seguros em relação às atividades a serem
desempenhadas, adequados ao clima da região e locais de trabalho, de boa qualidade, cujo modelo
será submetido à aprovação do CONTRATANTE;
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21) Os uniformes/equipamentos/material de trabalho, e seus complementos, fornecidos à mão de
obra utilizada para execução do objeto contratual, deverão estar de acordo com o clima da região, a
legislação pertinente e o disposto nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias
envolvidas;

22) Os uniformes/trajes danificados em razão da execução dos trabalhos deverão ser substituídos
em até 24 (vinte e quatro) horas;

23) Fornecer equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, coletivos e individuais (EPIs e
EPCs),  para  uso  sempre  quando  necessário,   de  acordo  com  a  legislação  e  normas  técnicas
pertinentes,  adequados  e  necessários  à  consecução  dos  serviços  objeto  deste  contrato,
responsabilizando-se  pelo  quantitativo  e  qualidade  dos  materiais,  produtos,  acessórios  e
equipamentos empregados;

24) Identificar todos os produtos, materiais, equipamentos, ferramentas, ferramental, acessórios e
utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do
CONTRATANTE;

25) Realizar, sempre que necessário, em conjunto com o Gestor do contrato, e/ou seus Fiscais,o
acompanhamento  técnico  das  pertinentes  atividades,  visando  à  qualidade  da  prestação  dos
serviços;

26) Assumir todas as responsabilidades sobre acidentes ocorridos com a mão de obra utilizada para
execução do objeto contratual, durante a prestação dos serviços objeto deste contrato;

27) Assumir  todas  as  responsabilidades  e  adotar  as  medidas  urgentes  e/ou  necessárias  ao
atendimento de qualquer componente da mão de obra utilizada para execução do objeto contratual,
acidentados ou com mal súbito;

28) Responsabilizar-se  pelas  obrigações  decorrentes  das  normas  que  estabeleçam  encargos
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  resultantes  da  execução  do  contrato,  não
transferindo,  em  hipótese  alguma,  a  responsabilidade  pelos  respectivos  pagamentos  à
Administração do CONTRATANTE;

29) Arcar   com  as  despesas  decorrentes  de  transporte,  alimentação,  hospedagem  e  demais
benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de
Logística;

30) Providenciar, em caso de greve no sistema de transporte coletivo da cidade, a condução da mão
de obra utilizada para execução do objeto contratual aos locais de prestação dos serviços;

31) Responsabilizar-se por  indenizações  decorrentes de quaisquer  danos ou prejuízos  causados
direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, pela mão de obra utilizada para execução
do objeto contratual, decorrentes de dolo ou culpa, durante a prestação dos serviços contratados,
não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização/acompanhamento  pelo
CONTRATANTE;
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32) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua habilitação,
principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação
e  outras  previstas  na  legislação  vigente  e  na  aplicável  à  natureza  dos  serviços  objeto  do
instrumento contratual;

33) Se a empresa for optante do SIMPLES NACIONAL, deverá anexar à nota fiscal de serviços, para
que não incidam retenções indevidas, a declaração constante do inciso XI do art. 3º da IN SRF nº
480/2004 e suas atualizações, que comprova a opção, na ocorrência do primeiro pagamento; e no
último;

34) Arcar  com  todas  as  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato,  que  deverão  constar
detalhadamente em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

37) Fornecer ao Gestor ou Fiscais do contrato, a qualquer tempo, todas as informações de interesse
do CONTRATANTE, atendendo as suas solicitações no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis;

38) Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

39) Sujeitar-se  a  obrigações  previstas  no  Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  (Lei  n°
8.078/90)  que sejam compatíveis  com o  regime  de  direito  público,  principalmente  no  caso  de
silêncio do instrumento contratual;

40) Acatar a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste
contrato;

41) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços, de que atendem às
disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18/10 e 06/12 de 2005, respectivamente, do Conselho
Nacional de Justiça.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A inadimplência  da  CONTRATADA, com  referência  aos  encargos
estabelecidos  nesta  cláusula,  não  transfere  à  Administração  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão
pela qual a  CONTRATADA  renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços objeto
deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

PARÁGRAFO QUARTO -  É vedado à  CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do TRE/AL.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso às instalações do Órgão, do pessoal da Contratada para os atos de
execução do contrato;

b) Proporcionar,  quando lhe competir,  as condições necessárias ao cumprimento das
prestações contratuais da empresa contratada;

c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d)  Comunicar  à  Contratada qualquer  irregularidade manifestada  no  fornecimento  do
material de uso obrigatório;

e) Fiscalizar a execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e fim no dia 31
de dezembro de 2020 considerando o prazo estipulado para pagamento.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do  Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas,  nos  casos  enumerados  nos  incisos  I  a  XII  e  XVII  do  artigo 78  da  Lei  mencionada,
notificando-se a CONTRATADA; 

b) amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  neste  Contrato  desde  que  haja
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PARÀGRAFO  TERCEIRO -  A  rescisão  administrativa  ou  amigável  será  precedida  de  autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido total ou
parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com
o seu objeto.
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PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles decorrentes
da  relação  trabalhista  da  contratada  com  seus  empregados,  até  o  limite  do  valor  dos  danos
comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

k) não mantiver a proposta;

l) falhar na execução do contrato;

m) fraudar a execução do contrato;

n) comportar-se de modo inidôneo;

o) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.

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

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, poden-
do a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar ou-
tras mais severas; 

b) multa de mora de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato (soma
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dos preços dos dois turnos eleitorais), em razão de atraso no cumprimento das obrigações
assumidas;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecu-
ção total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e) declaração de  inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2020.

PARÁGRAFO QUARTO -  As sanções previstas  nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso,  ser
impostas cumulativamente com as de multa.

PARÁGRAFO QUINTO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  da  garantia  do
contrato.  Se  o  valor  da multa  ultrapassar  o  da  garantia  prestada,  além da  perda  total  desta,
responderá  o  contratado  pela  sua  diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Na  aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  Seção  a  autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência
e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
reais e comprovados.

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

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

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

PARÁGRAFO DOZE  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO TREZE - O período de atraso será contado em dias corridos.
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PARÁGRAFO QUATORZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO QUINZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  Eleitoral  de
Alagoas.

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

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

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o
valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o  limite estabelecido
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020 E À PROPOSTA DE PREÇO
DA CONTRATADA

                      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão Eletrônico
nº  67/2020 e  seus  anexos,  e  à  proposta  de  preço  da  Contratada,  que  passam  a  integrá-lo,
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TREZE - DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos os  serviços,  ao CONTRATANTE é  reservado o direito  de,  sem que de  qualquer  forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços através de seus servidores nomeados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas designará, formalmente, na forma
do art. 31 da IN/MPOG 02/2008, do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97,
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um responsável para atuar como gestor do contrato e tantos quantos entenda necessários para
atuar(em) como fiscal(ais)  do  contrato,  que acompanharão  a  execução  dos  serviços  objeto  do
presente edital, devendo registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do
período  de  vigência,  em  relatório  específico  para  esse  fim,  cuja  cópia  será  encaminhada  à
CONTRATADA,  objetivando  a  imediata  correção  das  irregularidades  apontadas,  sob  pena  de
aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do
contrato deverão  ser  solicitadas ao Diretor-Geral  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas, em
tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes/aplicáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A CONTRATADA deverá indicar representante administrativo (preposto),
aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la administrativamente, sempre que for necessário.

PARÁGRAFO QUARTO - Os responsáveis pela fiscalização dos serviços contratados poderão ordenar
a imediata retirada do local, bem como a substituição, de mão-de-obra utilizada pela CONTRATADA
para execução dos serviços,  que estiver sem uniforme ou crachá, que não estiver utilizando os
equipamentos de segurança adequados individuais (EPIs) ou coletivos (EPCs), que embaraçar ou
dificultar  a  fiscalização,  ou  cuja  permanência  julgar  inconveniente  no  local  de  prestação  dos
serviços, baseado nos dispositivos contratuais e legais.

PARÁGRAFO QUINTO -  O  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através de seus servidores para
tanto designados, poderá realizar outras verificações, objetivando garantir os melhores resultados,
com vistas à qualidade e à satisfação dos serviços contratados, podendo exigir da CONTRATADA a
produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos envolvidos nos mesmos.

CLÁUSULA QUATORZE - DA GARANTIA

Para assegurar a execução do contrato,  a contratada deverá prestar uma das
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a
execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia prestada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias
impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

PARÁGRAFO QUINTO -  A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for
o caso.
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PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o  parágrafo quinto não ocorra após o
encerramento  da  vigência  contratual,  a  garantia  será  resgatada  para  pagamento  das  verbas
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora
atenderá ao disposto no  parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

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

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

Maceió, ____ de _________ de 2020.

Pelo TRE/AL

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Pela Empresa

Representante da empresa       
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ANEXO VI 

PLANILHAS PREENCHIDAS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores por Eletricista pelo período de 13 dias)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo

AL000019/2020

Sindicato da categoria
Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Identificação do serviço

E
dital do E

dital do P
E
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TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA

UNIDADE DE MEDIDA)

Posto de Serviço Posto 24

Tipo da contratação:

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT

( ) Trabalho temporário (Lei 
6.019/74)

( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98)

Regime Tributário:

( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido

   

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$  1.629, 00

E
dital do E

dital do P
E
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível

VIII)

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1.
COMPOSIÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO

Quantidade
Valor Unitário

(R$)
Total (R$)

A Valor dos serviços

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)

E
dital do E

dital do P
E
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A Salário-base (proporcional por 13 dias) R$ 1.629,00 705,90

B Adicional de periculosidade 30,00% 211,77

C Adicional de insalubridade

TOTAL DA REMUNERAÇÃO             R$  917,67

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
VALOR

(R$)

A Transporte R$ 45,25 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 182,40 

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 227,65 

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS
VALOR

(R$)

A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) R$ 29,54

B Equipamentos (1 kit para cada eletricista) R$ 9,60

E
dital do E

dital do P
E
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C Materiais (1 kit para cada eletricista) R$ 38,82

D Outros (deslocamento) – previsão de 6 deslocamentos sem pernoite R$ 300,00

E Exame admissional R$ 34,50

F EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield) R$ 18,53

F.2 – Touca (1 por dia) R$ 2,88

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia) R$ 78,84

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) R$ 5,85

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 518,56

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições              %
VALOR   
(R$)

A INSS 20,00% R$ 183,53

B SESI ou SESC 1,50% R$ 13,77

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 9,18

D INCRA 0,20% R$ 1,84

E Salário-educação 2,50% R$ 22,94

F FGTS 8,00% R$ 73,41

E
dital do E

dital do P
E
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G Seguro acidente do trabalho      3,00% R$ 27,53

H SEBRAE 0,60% R$ 5,51

TOTAL 36,80% R$ 337,70

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
VALOR

(R$)

A Afastamento maternidade R$ 0,68

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,25

B.1
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

R$ 2,25

TOTAL R$ 3,18

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado R$ 42,06

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 3,36

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 16,15

C.1 – FGTS (40%) R$ 16,15

C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

E
dital do E

dital do P
E
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D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,89

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,33

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 1,47

F.1 – FGTS (40%) R$ 1,47

F.2 – Contribuição Social (10%) 0,00

TOTAL R$ 64,26

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
VALOR

(R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00

B Ausência por doença  R$ 12,75

C Licença-paternidade R$ 0,19

D Ausências legais R$ 2,55

              E Ausência por acidente de trabalho   R$ 3,06

              F Outros (especificar)

Subtotal R$ 18,54

              G
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

R$ 6,82

TOTAL R$ 25,37

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 337,70

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

E
dital do E

dital do P
E
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4.3 Afastamento maternidade R$  3,18

4.4 Custo para rescisão R$ 64,26

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 25,37

TOTAL    R$ 430,52

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO                 % VALOR (R$)

A Custos indiretos 3,20% R$  67,02

B Lucro 10,00% R$ 108,07

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 16,15

COFINS 3,00% R$ 74,53

INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 124,22

TOTAL R$ 389,99

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

E
dital do E

dital do P
E
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                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR POSTO)          (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 917,67

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 227,65

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 518,56

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 430,52

Subtotal (A+B+C+D) R$ 2.094,39

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 389,99

VALOR TOTAL R$ 2.484,38

E
dital do E

dital do P
E
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE HORAS EXTRAS

(Horas Extras 1º turno)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Sindicato da categoria Eletricista  de  Baixa  e  Alta  Tensão
(Nível VIII)

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE
DE MEDIDA)

E
dital do E

dital do P
E
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Posto de Serviço Posto                   1

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista  de  Baixa  e  Alta  Tensão
(Nível VIII)

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantitativo VALOR (R$)

A Valor da Hora R$ 7,40 7,40

B Adicional de periculosidade 30,00% 2,22

E
dital do E

dital do P
E
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C Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados) R$ 15,40    144,00 2.217,81

D Hora Extra a 100% (domingos e feriados) R$ 19,25   312,00 6.006,57

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (C+D) R$ 8.224,38

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL      R$ 0,00

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos

E
dital do E

dital do P
E
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D Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 0,00

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições   

% 

VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 1.644,88

B SESI ou SESC 1,50% R$ 123,37

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 82,24

D INCRA 0,20% R$ 16,45

E Salário-educação 2,50% R$ 205,61

F FGTS 8,00% R$ 657,95

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 246,73

H SEBRAE 0,60% R$ 49,35

TOTAL 36,80% R$ 3.026,57

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

E
dital do E

dital do P
E
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TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade      VALOR (R$)

A Afastamento maternidade R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante
os 120 dias de licença-maternidade

R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão      VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00

C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00

F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00

E
dital do E

dital do P
E
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F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente     VALOR (R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00

B Ausência por doença R$ 0,00

C Licença-paternidade R$ 0,00

D Ausências legais R$ 0,00

E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00

F Outros (especificar)

Subtotal R$ 0,00

G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS      VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 3.026,57

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00

E
dital do E

dital do P
E
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4.4 Custo para rescisão R$ 0,00

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 3.026,57

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos indiretos 3,20% R$ 360,03

B Lucro 5,00% R$ 580,55

C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 86,75

COFINS 3,00% R$ 400,38

INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 667,30

TOTAL R$ 2.095,00

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

E
dital do E

dital do P
E
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Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR POSTO)  (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 8.224,38

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 0,00

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 0,00

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 3.026,57

Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 2.095,00

VALOR TOTAL R$ 13.345,95

E
dital do E

dital do P
E
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

E
dital do E

dital do P
E
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(Valores pelo período de 2 dias - Véspera e dia da Eleição)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2020

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Sindicato da categoria Eletricista  de
Baixa  e  Alta
Tensão  (Nível
VIII)

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM
FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)

E
dital do E

dital do P
E
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Posto de Serviço Posto 35

Tipo da contratação:  

(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                                (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real                                                                       (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista  de  Baixa  e  Alta  Tensão
(Nível VIII)

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

E
dital do E

dital do P
E
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REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor  Unitário
(R$)

Total (R$)

A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)

A Salário-base (proporcional véspera e dia da Eleição) 310,99

A.1 – Horas a 60% (Sábado) 10 118,47

A.2 – Horas a 100% (Domingo) 13 192,52

E
dital do E

dital do P
E
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B Adicional de periculosidade 30,00% 93,30

C Adicional de insalubridade

D Outros
(especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO            R$ 404,29

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte R$ 0,00

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 30,40

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 30,40

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR
(R$)

E
dital do E

dital do P
E

 nº 67/2020 (0772765)         S
E

I 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 661



A Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá) R$ 29,54

B Materiais ( 1 kit para cada eletricista) R$ 9,60

C Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista) R$ 38,98

D Outros (deslocamento) – previsão de 1 deslocamento sem pernoite R$ 50,00

E Exame admissional R$ 0,00

F EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield) R$ 18,53

F.2 – Touca (1 por dia) R$ 0,48

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia) R$ 13,14

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações) R$ 5,85

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 166,12

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições    %    VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 80,86

B SESI ou SESC 1,50% R$ 6,06

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 4,04

E
dital do E

dital do P
E

 nº 67/2020 (0772765)         S
E

I 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 662



D INCRA 0,20% R$ 0,81

E Salário-educação 2,50% R$ 10,11

F FGTS 8,00% R$ 32,34

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 12,13

H SEBRAE 0,60% R$ 2,43

TOTAL 36,80% R$ 148,78

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário     VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade      VALOR (R$)

A Afastamento maternidade R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias
de licença-maternidade

R$ 0,00

TOTAL         R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão     VALOR (R$)

E
dital do E

dital do P
E
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A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00

C.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00

F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00

F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente     VALOR (R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 0,00

B Ausência por doença R$ 0,00

C Licença-paternidade R$ 0,00

D Ausências legais R$ 0,00

E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,00

F Outros (especificar)

E
dital do E

dital do P
E
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Subtotal R$ 0,00

G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS   VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 148,78

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 0,00

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00

4.4 Custo para rescisão R$ 0,00

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 0,00

TOTAL R$ 148,78

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos indiretos 3,20% R$ 23,99

B Lucro   5,00% R$ 38,68

E
dital do E

dital do P
E
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C Tributos 8,65%

C.1 Tributos federais

PIS           0,65% R$ 5,78

COFINS 3,00% R$ 26,67

INSS 0,00% R$ 0,00

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 44,46

TOTAL R$ 139,58

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL              (VALOR POR POSTO)  (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 404,29

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 30,40

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 166,12

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 148,78

E
dital do E

dital do P
E
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Subtotal (A+B+C+D) R$ 749,59

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 139,58

VALOR TOTAL R$ 889,16

E
dital do E

dital do P
E
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 58 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020

 

PROCESSO Nº 0010905-96.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 13 de outubro de 2020

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 14 horas

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando
a contratação de pessoa jurídica para prestação, de forma não contínua, de serviços
de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as
Eleições 2020, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1- DO OBJETO

 

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender às
necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme
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especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

 

2 – DA VIGÊNCIA.

 

2.1. O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até o dia
31 de dezembro de 2020, considerando o prazo estipulado para pagamento.

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. 1. 1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,
de 1993;

5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

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

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não”
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
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participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
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proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas
duas casas após a vírgula;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes nos anexos deste Edital;

c) Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

d) declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias à
prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributária, previdenciárias e
trabalhistas;

e) Planilha de custos, detalhando a composição dos preços formulados na proposta, a
ser preenchida conforme modelo constante no Anexo II, a qual deverá conter:

e.1. Despesas com transporte, alimentação, hospedagem a serem desembolsadas pela
empresa de forma direta ou pela concessão de ajuda de custo, se esta foi a opção
detalhada no plano de logística;

 

e.2. Despesas operacionais, devidamente detalhadas em anexo próprio;

 

e.3. Obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e demais benefícios ao pessoal
contratado, estes últimos quando legalmente impostos.

 

f) O plano detalhado de logística, considerando:

 

f.1. as atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais, além de
detalhamento da operacionalização das atividades durante a execução contratual;

 

f.2. a necessidade do posto de trabalho permanecer em atividade constante,
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independentemente do profissional a ele vinculado.

 

g) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege
a categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data base e
vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO.

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC,
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art.
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão
cotar esses itens, sob pena de desclassificação.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO,
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.
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7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL (valor do 1º
turno + valor do 2º turno).

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o
que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por
cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
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7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

7.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22.1. no país;

7.22.2. por empresas brasileiras;

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
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7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em
condições diferentes das previstas neste Edital.

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
VENCEDORA.

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena
de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 112.983,50 (cento e doze
mil, novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), sendo R$
104.091,86 (cento e quatro mil, noventa e um reais e oitenta e seis
centavos) para o 1º Turno e, R$ 8.891,64 (oito mil, oitocentos e noventa e
um reais e sessenta e quatro centavos) para o 2º Turno, se houver , e que de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em
busca de preços inferiores.
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8.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido, também, em relação a cada item que
compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério os valores
disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VI.
 

8.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do serviço ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO III.

 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
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nova data e horário para a sua continuidade.

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 7.24.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 – DA HABILITAÇÃO.

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.

9.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.

9.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018.

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
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exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

9.7. Somente haverá a necessidade
de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-
digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento
digital.
 

9.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

9.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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9.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva.

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos,
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.
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9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo
em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em
que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.10.3. Qualificação técnica:

9.10.3.1. Para comprovar a qualificação técnica, os interessados deverão apresentar:

9.10.3.1.1. 1 (um), ou mais, atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica,
em nome do licitante (técnico-operacional), expedido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), que
comprove(m) a execução para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, do seguinte serviço:

9.10.3.1.2. Execução de obra/serviço de manutenções elétricas prediais de baixa
tensão.

9.10.3.1.3. Os técnicos deverão possuir experiência comprovada com as atividades
de eletricista.

9.10.3.2. A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8.666/93
e visa evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de
serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência. Como o objeto da
contratação deste termo de referência limita-se à manutenção elétrica de baixa tensão
dos locais de votação, porém com área de abrangência em todo o Estado de Alagoas, a
exigência de comprovação de capacitação técnico-operacional foi relacionada ao
aspecto qualitativo dos serviços necessários e descritos na contratação pretendida,
não havendo, no entendimento desta unidade técnica, possibilidade de se estabelecer
uma métrica, para a referida contratação, nem tão pouco eleger parcelas de maior
relevância técnica e de valor significativo.

9.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA
PROPOSTA VENCEDORA.

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá:
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b. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

c. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

d. conter a descrição de cada item ofertado;

e. conter o preço unitário e total de cada item ofertado.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à
Contratada, se for o caso.

10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº
8.666/93).

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11 - DOS RECURSOS.
 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
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existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA.

 

12.1. A sessão pública poderá ser
reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de
recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele
dependam;
b) Quando houver erro na aceitação
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do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não
retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes
remanescentes deverão ser
convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por
meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento
licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail
ou fac-símile dar-se-á de acordo com
os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.
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13 - DA ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO.

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após
a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item
24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.

14.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

14.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br.

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração..

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do
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objeto, valor, prazo de pagamento, em conformidade com este edital.

 

15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual.

 

15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota de
Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

 

15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item anterior ou se
recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será
convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação,
e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

 

16 – DA GARANTIA CONTRATUAL.

 

16.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar uma
das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do
valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato.

 

16.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia
prestada.

 

16.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

16.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades
pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

 

16.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

 

16.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de
trabalho, se for o caso.
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16.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 16.5. não ocorra após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

16.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora
atenderá ao disposto no item 16.6., caso haja solicitação de resgate por parte do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

b) não entregar a documentação exigida no edital;

 

c) apresentar documentação falsa;

 

d) causar o atraso na execução do objeto;

 

f. não mantiver a proposta;

 

g. falhar na execução do contrato;

 

h. fraudar a execução do contrato;

 

i. comportar-se de modo inidôneo;

 

j. declarar informações falsas; e
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j) cometer fraude fiscal.

 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

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

 

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

 

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

 

b) multa de mora de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato
(soma dos preços dos dois turnos eleitorais), em razão de atraso no cumprimento das
obrigações assumidas;

 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
quando a inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2020.

 

17.4.1. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa.
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17.5. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

 

17.6. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

17.7. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato.
Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

 

17.8. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

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

 

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

 

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

 

17.12. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

17.13. O período de atraso será contado em dias corridos.
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17.14. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

17.14.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
de Alagoas.

 

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

 

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

 

18 - DO PAGAMENTO

 

18.1. Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes
condições:

18.1.1. Os pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições
2020, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados,
comprovados e atestados;

18.1.2. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da data da
apresentação de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado,
desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações
fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

18.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

18.3. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao
FGTS ensejará o pagamento dos valores em débito em juízo, sem prejuízo das sanções
cabíveis.

18.4. Havendo atraso no pagamento, provocado exclusivamente pelo CONTRATANTE,
o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)
ao ano, mediante a aplicação das seguintes formulas:
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I = (TX/100)

365

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I= Índice de atualização financeira

TX= Percentual de taxa de juros de mora anual.

 

18.5. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os
autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à
apreciação da autoridade superior competente, que adotará as providências para
verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, identificação dos
envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

 

1 8 . 6 . Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes à
indisponibilidade ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a
área que não os recebeu.

 

18.7. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas.

 

18.8. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.9. O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

 

18.10. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma
acima.
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19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES
n° 0107671 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1. O contratante observará as obrigações constantes da Cláusula Sétima da minuta
do contrato - Anexo V deste edital.

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1. A contratada observará as obrigações constantes da Cláusula Sexta da minuta
do contrato – Anexo V deste edital.

 

22- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília – DF.

22.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias
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de expediente na Administração.

22.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

22.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

22.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002,
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações
e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

 

22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Especificações do objeto;

ANEXO II - Planilha de Custos e Formação de Preços;

ANEXO III - Sugestão de Planilha para contratação;

ANEXO IV – Modelo de Proposta;

ANEXO V - Minuta de Contrato;

ANEXO VI – Planilhas Preenchidas.

 

22.14. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que
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não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 25 de setembro de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0772765.

Em 28 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/09/2020, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772770 e o código CRC 37FE7867.

0010905-96.2019.6.02.8000 0772770v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.2002 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira  ICPBrasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020092800101

Nº 186, segundafeira, 28 de setembro de 2020ISSN 16777069Seção 3

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo nº 000219638.2020.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL e o Banco do
Brasil, CNPJ nº 00.000.000/000191; Objeto: Operacionalização do pagamento aos
COLABORADORES que participarem das Eleições Municipais de 2020, 1º e 2º turno, se
houver; Fund. Legal: art. 116 da Lei nº 8.666/93 e alterações; Autorização pelo Des. Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, Presidente, em 17/09/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 12/2020; Proc. SEI nº 000228646.2020.6.02.8000; PE nº 51/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº
7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU. Assinatura: 21/09/2020; Objeto: Registro de Preços para
confecção de faixas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar o PE nº 51/2020, no
site: www.treal.jus.br  Transparência  Gestão de Contratações  Atas de Registro de
Preços); GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR, CNPJ nº 26.125.358/000134, Item 01,
COMERCIAL GRACILIANO, UNIDADE, 301, R$ 28,40, R$ 8.548,40.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo SEI nº 000876237.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 23/09/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 58/2020, que
tem por objeto aquisição de material de consumo  fita para impressora EPSON LQ 590,
conforme requisição promovida pela Seção de Almoxarifado e de acordo com as
especificações descritas no Edital e seus Anexos, adjudicado à empresa MIX PAPELARIA
EIRELI, CNPJ nº 24.180.611/000127, vencedora do objeto pelo valor global de R$ 1.410,00,
e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

MaceióAL, 25 de setembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 001090596.2019. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de
forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da
Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras700115000672020. Entrega das Propostas: a partir de
28/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/10/2020 às
14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  25/09/2020) 70011000012019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 001088775.2019. Objeto: Contratação de empresa para transporte de urnas
eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de
envelopes, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. .
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras700115
000682020. Entrega das Propostas: a partir de 28/09/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/10/2020 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  25/09/2020) 70011000012019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 000380772.2020. Objeto: Contratação de empresa de terceirização para
fornecimento de mão de obra para atuação nos cartórios eleitorais, locais de
armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol  Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras700115000662020. Entrega das Propostas: a partir de
28/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/10/2020 às
09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet  25/09/2020) 70011000012019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 26/2020, para fornecimento de combustíveis para a 12ª Zona Eleitoral  Porto
Grande/AP. PARTES: União, através do TREAP e D. K. LIMA DE ALMEIDA. Objeto:
Fornecimento de combustível (Diesel S10, Diesel Comum, Gasolina Comum e Óleo 2
Tempos). Valor do contrato: R$ 15.292,50 (quinze mil e duzentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. Data de
assinatura: 24/09/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do
TRE/AP, e Emerson Gonçalves Coimbra, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 139/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa EZ TECHS IMPORTADORA,
EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, para eventual aquisição de materiais
elétricos, hidráulicos, diversos e de refrigeração. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93
e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa
TREBA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 005490974.2018.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12
meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 25/09/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TREBA, e o Sr. Cristiano Leitão da Cunha
Duvivier.

. Item Especificação Qtd. Total

Estimada

Preço Unitário

. 33 Luminária/Painel LED de embutir

Marca / Modelo: ArcoIris / Plafon

Painel LED 18W

50 R$ 23,42

Salvador, 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 092/2018, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a empresa NARWAL INFORMÁTICA LTDAME. OBJETO: prorrogação de prazo de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL art. 57, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 137433
60.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 25/09/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e a Sra. Maria Andreia Queiroz Pires, pela contratada.
Salvador 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001799, emitida em 23/09/2020. FAVORECIDO:
PHONOWAY SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Aquisição de aparelhos
telefônicos IP. VALOR: R$ 106.950,84. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 44/2019 e
Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.06 Ação
02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 004822043.2020.6.05.8000.
Salvador, 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001776, emitida em 22/09/2020. FAVORECIDO: BLUENETT
CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO: Aquisição de serviços de confecção, instalação
e retirada de faixas e baners. VALOR: R$ 19.319,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Eletrônico 16/2020 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.90.30.44 Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 004788791.2020.6.05.8000.
Salvador, 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001743, emitida em 18/09/2020. FAVORECIDO: MEGA
COMERCIAL E AMBIENTAL EIRELI OBJETO: Aquisição de refrigeradores tip frigobar. VALOR:
R$ 20.493,35. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 68/2018 e Leis 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.12 Ação 02.122.0033.20GP.0029,
PROCESSO nº 004799183.2020.6.05.8000.
Salvador, 25 de setembro de 2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Processo PAD n.º 14.064/2020. Espécie: Convênio N.º18/2020. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, através da
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA. Objeto: é o estabelecimento de um programa
cooperativo entre Convenente e Conveniado, objetivando à disponibilização de pessoal
para auxiliar a equipe de fiscalização da Propaganda Eleitoral. Fundamento Legal: com
fundamento na Lei n.º 8.666/93, no que couber no Provimento CRE CE N.º 10/2020, que
disciplina o Poder de Polícia sobre a Propaganda Eleitoral, bem como no PAD N.º
14.064/2020. Assina: pelo TRE/CE, Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA
MÁXIMO, Presidente do TRECE, e pela Agência de Fiscalização de Fortaleza, Júlio
Fernandes Santos. Data: 27/08/2020.

DIRETORIAGERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020

Processo n.º 14.055/2020. Objeto: aquisição de material de consumo, para abastecimento
do estoque de produtos de limpeza e higienização do almoxarifado do TRE, conforme as
especificações abaixo e do Anexo III  Termo de Referência. O objeto foi adjudicado às
empresas: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 17.602.864/000186, item 1: valor
unitário: R$ 5,46; JEAN ALEXANDRE WENDLER, CNPJ: 27.130.609/000131, item 4: valor
unitário: R$ 8,51; J. SENA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ:
28.375.567/000161, item 7: valor: R$ 90,00; M. A. DA SILVA DO VALE, CNPJ:
34.361.175/000146, item 5: R$ 8,66. Os itens 2, 3 e 6 foram fracassados. Homologado por:
Hugo Pereira Filho, DiretorGeral do TRE/CE. Data: 24/09/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
DiretorGeral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. A Ilma.
Sra. Leila de Almeida Gomes, DiretoraGeral do TRE/ES, em Substituição, em 17/09/2020,
adjudicou os itens 01, 02, 03 e 04 à empresa ARW Editora Gráfica Eireli. Este procedimento
licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pela Ilma. Sra. Leila de Almeida Gomes,
DiretoraGeral do TRE/ES, em Substituição, em 23/09/2020.Processo: 0003662
02.2020.6.08.8000

Vitória, 25 de setembro de 2020.
FERNANDA RASSELI PRETTI

Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 29/2020

O TREGO torna público a homologação da licitação, modalidade Pregão,

forma eletrônica, nº 29/2020 (PAD 1117/2020), que tem por objeto a contratação de

empresa especializada para a execução de serviços de manutenção e reforma geral de

cadeiras executivas de escritório. Empresa vencedora: L V X COMERCIO E SERVI CO S

LTDA (CNPJ 07.340.740/000116). Valor global: R$ 317.982,27. Data da homologação:

23/09/2020. Os autos encontramse com vistas franqueadas aos interessados.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária de Administração e Orçamento
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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 setembro de 2020.

À CPREG, 

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/09/2020, às 21:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0773428 e o código CRC C8B15779.

0010905-96.2019.6.02.8000 0773428v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 990 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 30 de setembro de 2020.

Para: Diretoria-Geral (com cópia aos Pregoeiros, para conhecimento).

Assunto: Solicitação. Execução. Serviço Extraordinário. Pregão Eletrônico. Eleições
2020.

 

Senhor Diretor,
 
Em razão da necessidade de conclusão de vários pregões

eletrônicos durante o mês de outubro, com vistas a realização das Eleições
2020, solicito a Vossa Senhoria, total apoio aos trabalhos realizados pelos
Pregoeiros, referente ao Pregão Eletrônico Nº 67/2020 (doc. 0772770),
inclusive, quanto a convocação dos respectivos gestores designados para
prestar apoio técnico nos certames, e, da ACAGE, para as respectivas
planilhas. 

Concomitantemente, solicito prévia autorização para a realização
de jornada suplementar pelos Pregoeiros, quando necessário, no sentido de
que os trabalhos transcorram de forma satisfatória e no menor tempo
possível.

 
Respeitosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/09/2020, às 17:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775150 e o código CRC FDFC6836.

0010905-96.2019.6.02.8000 0775150v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 81/2020 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº
0001604-91.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI (Analista Judiciário – Área Judiciária);
JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO (Técnico Judiciário - Área Administrativa); para funcionarem
como pregoeiros nos certames licitatórios deste Tribunal pelo período de 01 (um) ano, devendo atuar como
substituto, em face da necessidade do serviço, o servidor HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE (Técnico
Judiciário – Área Administrativa), nos casos de impedimentos e afastamentos legais e regulamentares de um
dos titulares.

§ 1º. Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado novo ato de
designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os presentes mandatos
por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de evitar a descontinuidade
da realização dos pregões.

§ 2º. Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada a licitação ou
mesmo para qualquer outro ato, os Pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à Coordenadoria de
Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, a
redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º. A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e Patrimônio deste
Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos Pregoeiros, de forma alternada e equitativa.

§ 4º. Os pregoeiros poderão funcionar como membros de equipe de apoio.

Art. 2º. O Pregoeiro designado para condução licitatória, poderá solicitar, justificativamente, ao titular das
Unidades do Órgão, a indicação de servidor com conhecimento técnico compatível com o objeto do certame,
para auxiliar os trabalhos, observando o prazo mínimo de 48h (quarenta e oito horas) para a comunicação.

Art. 3º. Designar os servidores: Rodrigo Ferreira Moura - Técnico Judiciário; Carlos Antônio Vieira Costa,
Técnico Judiciário; e Luciana Wander de Oliveira Melo, Técnico Judiciário; lotados na Secretaria de
Administração, todos para atuarem como membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º. Fixar as seguintes determinações:

a) Os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de horas em períodos simultâneos, resguardando a
permanência de, no mínimo, 01 (um) dos designados no artigo 1º desta Portaria;

b) Os membros de equipe de apoio poderão observar entre si os períodos de férias ou compensação de horas,
com o objetivo de preservar o número mínimo de 01 (um) deles;

c) A comunicação em decorrência das alíneas "a)" do presente artigo deverá ser efetuada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias à Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL;

d) Na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão um Pregoeiro e mais quantos Membros de
Apoio sejam necessários, a critério do respectivo Pregoeiro;

Publicador_DJE nº 20200055
Disponibilização: 24/03/2020
Publicação: 25/03/2020
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e) O Pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros de equipe de apoio para a realização de
determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a convocação e a data
marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia imediata do servidor no
referido prazo.

Art. 5º. Salvo especial determinação da Presidência do TRE/AL em contrário, os trabalhos dos pregoeiros e
dos membros de equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Parágrafo único. As chefias desses servidores deverão observar o fiel atendimento da prescrição contida no
caput deste artigo.

Art. 6º. Fica revogada a Portaria TRE/AL nº 120/2019, 350/2019 e demais atos em contrário.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

Maceió, 12 de março de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
16/03/2020, às 17:00, 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 0667382 e o código
CRC 922F9505.

0001604-91.2020.6.02.8000 0667382v3

Portaria 81/2020 - DESIGNAÇÃO PREGOEIROS (0784104)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 703



Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

1 Eletricistas – NAT – Interior e Capital (Posto) 03/11/2020 a 15/11/2020 R$ 2.170,17 24 R$ 52.084,05

2 Eletricistas – 1º Turno – Interior e Capital(véspera e dia da Eleição) 14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 812,81 35 R$ 28.448,35

3 Hora Suplementar – 1º Turno (Postos) R$ 11.335,94

R$ 91.868,34

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

Eletricistas 1 Eletricistas – 2º Turno – Capital(véspera e dia da Eleição) 28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 812,81 10 R$ 8.128,10

R$ 8.128,10

R$ 99.996,44

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM
Eletricistas

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 – 3838 / 98848 – 2156 – OI

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE SESSESNTA (60) DIAS

DECLARO QUE  NOS CUSTOS DEVIDOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO CONTRATUAL, INCLUSIVE AS DE INCIDÊNCIAS DE OREM TRIBUTÁRIA, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

ITEM

VALOR TOTAL DO 2º TURNO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE NOVENTA E NOVE MIL NOVENCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000
Proposta EMPRESA KAFES ENGENHARIA LTDA (0784659)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 704
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 695625/2020
Emissão: 01/10/2020

Validade: 31/10/2020

Chave: 6ZaZy

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: JOSE FLAVIO DA PIEDADE

Registro: 0200111078

CPF: 643.894.724-53

Endereço: RUA RADIALISTA OSMAR LEITE, 80, CONJUNTO SAMAMBAI, SERRARIA, MACEIO, AL, 57045114

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/09/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 31/03/2005

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301480222. Data de vencimento do
boleto: 31/10/2020

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)  

Parcelamento Ano: 2020 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: KAFES ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000001579

CNPJ: 11.971.129/0001-63

Data Ínicio: 04/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6ZaZy
Impresso em: 01/10/2020 às 11:32:45 por: adapt, ip: 189.81.34.26
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 695624/2020
Emissão: 01/10/2020

Validade: 31/10/2020

Chave: 69bzx

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: KAFES ENGENHARIA EIRELI

CNPJ: 11.971.129/0001-63

Registro: 0000001579

Categoria: 

Capital Social: R$ 460.000,00

Data do Capital: 23/10/2012

Faixa: 3

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE ALTA E BAIXA TENSÃO,
SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO, ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS
SERVIÇOS DE TESTES, ANÁLISES E INSPEÇÃO TÉCNICA EM GERAL, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E CONTRATOS DE
EXECUÇÃO DE OBRAS E PROCESSO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS EM GERAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS,
APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM GERAL. "REGISTRO APROVADO EXCLUSIVAMENTE
PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL NAS ÁREAS DA ENGENHARIA ELÉTRICA."

Restrições do Objetivo Social:

Endereço: RUA PAULO CÉSAR CARDOSO, 318 B, JARDIM DIAMANTE, SERTÃOZINHO, SP, 14177141

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/08/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004233EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301480204. Data de vencimento do
boleto: 31/10/2020

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (6/6)  

Parcelamento Ano: 2020 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE FLAVIO DA PIEDADE

Registro: 0200111078

CPF: 643.894.724-53

Data Início: 04/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA. RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA
RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE FLAVIO DA PIEDADE

CPF: 643.894.724-53

Função: Não Definido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 69bzx
Impresso em: 01/10/2020 às 11:30:10 por: adapt, ip: 189.81.34.26
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(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (  X   ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A R$ 0,00 0,00

B

SINDLIMP AL

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01 de Janeiro

Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

Município/UF Maceió/AL

Sindicato da categoria

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE 

MEDIDA)

Identificação do serviço

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores por Eletricista pelo período de 13 dias)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: 67 / 2020

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 

Tel: (082) 3221 – 3838 / 98848 – 2156 – OI

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Posto 24

MÃO DE OBRA

Posto de Serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Discriminação dos Serviços (serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 

2020)

13/10/2020

Dia 13/10/2020 às 14h 00mim

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : SIMPLES NACIONAL

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Total

Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000Planilha EMPRESA KAFES ENGENHARIA LTDA (0784718)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 708



R$ 0,00

Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A R$ 1.629,00 705,90

B 30,00% 211,77

C

D

R$ 917,67

VALOR (R$)

A R$ 45,25

B R$ 182,40

C

D

E

F

R$ 227,65

VALOR (R$)

A R$ 40,00

B R$ 8,00

C R$ 12,00

D R$ 300,00

E R$ 40,00

F

R$ 18,50

R$ 3,24

R$ 90,36

R$ 8,00

R$ 520,10

4.1. % VALOR (R$)

A 9,00% R$ 82,59

B 0,00% R$ 0,00

C 0,00% R$ 0,00

D 0,00% R$ 0,00

E 0,00% R$ 0,00

F 8,00% R$ 73,41

G 3,00% R$ 27,53

H 0,00% R$ 0,00

20,00% R$ 183,53

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Adicional de periculosidade

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base (proporcional por 13 dias)

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações)

Outros (deslocamento) – previsão de 6 deslocamento sem pernoite

Exame admissional

EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield)

F.2 – Touca (1 por dia)

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia)

Materiais ( 1 kit para cada eletricista)

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá)

Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista)

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

SESI ou SESC

Seguro acidente do trabalho

SENAI ou SENAC

INCRA

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

Salário-educação

FGTS

SEBRAE

TOTAL
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VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,68

B R$ 0,14

B.1 R$ 1,22

R$ 2,04

VALOR (R$)

A R$ 42,06

B R$ 3,36

C R$ 16,15

R$ 16,15

R$ 0,00

D R$ 0,89

E R$ 0,18

F R$ 1,47

R$ 1,47

R$ 0,00

R$ 64,11

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 12,75

C R$ 0,19

D R$ 2,55

E R$ 3,06

F

R$ 18,54

G R$ 3,71

R$ 22,25

VALOR (R$)

4.1 R$ 183,53

4.2 R$ 0,00

4.3 R$ 2,04

4.4 R$ 64,11

4.5 R$ 22,25

R$ 271,94

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante 

os 120 dias de licença-maternidade

Aviso-prévio indenizado

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

13º (décimo terceiro) salário

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
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A 3,20% R$ 62,00

B 2,40% R$ 47,98

C 5,66%

C.1

0,65% R$ 14,11

3,00% R$ 65,11

0,00% R$ 0,00

C.2

C.2 2,01% R$ 43,62

R$ 232,81

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 917,67

B R$ 227,65

C R$ 520,10

D R$ 271,94

R$ 1.937,36

E R$ 232,81

R$ 2.170,17

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

PIS

COFINS

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Tributos federais

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários
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Valor total

R$ 7.200,00

R$ 480,00

R$ 1.920,00

R$ 2.882,40

R$ 12.482,40

Qtde. Unitário Total

24 300,00 R$ 7.200,00

R$ 7.200,00

Qtde. Unitário Total

24 8,00 R$ 192,00

24 12,00 R$ 288,00

R$ 480,00

Qtde. Unitário Total

24 40,00 R$ 960,00

24 40,00 R$ 960,00

R$ 1.920,00

Qtde. Unitário Total

24 18,50 R$ 444,00

288 0,27 R$ 77,76

864 2,51 R$ 2.168,64

24 8,00 R$ 192,00

R$ 2.882,40

Exame admissional – NAT

Total

Camiseta – NAT (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988

Descrição

Estimativa de diárias – NAT (24 Eletricistas x 12 dias x ½ diária x 50%)

Total

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Descrição

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Total

3. Custos Contratuais

Descrição

Álcool em Gel – Equipe 1 (24 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – NAT

Total

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Descrição

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 1 - (24 eletricistas x 1 protetor facial)

Touca – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 1 touca/dia) – NAT

Máscaras – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 3 máscaras/dia) – NAT

PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 – 

3838 / 98848 – 2156 – OI

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

3. Custos Contratuais

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Total – 1º Turno
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1

2

3

4

1. Quantitativo VALOR (R$)

A R$ 7,40 7,40

B 30,00% 2,22

C R$ 15,40 144,00 2.217,81

D R$ 19,25 312,00 6.006,57

R$ 8.224,38

VALOR (R$)

A

B

C

Hora Extra a 100% (domingos e feriados)

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (C+D)

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Adicional de periculosidade

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01 de Janeiro

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : SIMPLES NACIONAL

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor da Hora

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE HORAS EXTRAS

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 

– 3838 / 98848 – 2156 – OI

(Horas Extras 1º Turno)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: 67 / 2020

Dia 13/10/2020 às 14h 00mim

Discriminação dos Serviços (serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Posto de Serviço

Sindicato da categoria SINDLIMP AL

Identificação do serviço

TIPO DE 

SERVIÇO
UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto 24

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados)
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D

E

F

R$ 0,00

VALOR (R$)

A

B

C

D

R$ 0,00

4.1. % VALOR (R$)

A 9,00% R$ 740,19

B 0,00% R$ 0,00

C 0,00% R$ 0,00

D 0,00% R$ 0,00

E 0,00% R$ 0,00

F 8,00% R$ 657,95

G 3,00% R$ 246,73

H 0,00% R$ 0,00

20,00% R$ 1.644,88

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Salário-educação

FGTS

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Seguro acidente do trabalho

SESI ou SESC

Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

Equipamentos

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

TOTAL

SENAI ou SENAC

INCRA

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Materiais

Auxílio-Creche

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 

120 dias de licença-maternidade

Aviso-prévio indenizado

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL
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VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F

R$ 0,00

G R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

4.1 R$ 1.644,88

4.2 R$ 0,00

4.3 R$ 0,00

4.4 R$ 0,00

4.5 R$ 0,00

R$ 1.644,88

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

A 3,20% R$ 315,82

B 5,00% R$ 509,25

C 5,66%

C.1

0,65% R$ 73,68

3,00% R$ 340,08

0,00% R$ 0,00

C.2

C.2 2,01% R$ 227,85

R$ 1.466,68

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 8.224,38

B R$ 0,00

C R$ 0,00

D R$ 1.644,88

E R$ 1.466,68

R$ 11.335,94

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

13º (décimo terceiro) salário

Custo de reposição do profissional ausente

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

TOTAL

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Custos indiretos

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Lucro

Tributos

Tributos federais

PIS

COFINS

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas
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(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (   X  ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A 0 R$ 0,00 0,00

B

MÃO DE OBRA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : SIMPLES NACIONAL

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

Identificação do serviço

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores pelo período de 2 dias - Véspera e dia da Eleição)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: 67 / 2020

Dia 13/10/2020 às 14h 00mim

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 

Tel: (082) 3221 – 3838 / 98848 – 2156 – OI

Sindicato da categoria SINDLIMP AL

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Posto de Serviço Posto 35

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE 

MEDIDA)

Total

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01 de Janeiro
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R$ 0,00

Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A 310,99

10 118,47

13 192,52

B 30,00% 93,30

C

D

R$ 404,29

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 30,40

C

D

E

F

R$ 30,40

VALOR (R$)

A R$ 40,00

B R$ 8,00

C R$ 12,00

D R$ 50,00

E R$ 40,00

F

R$ 18,50

R$ 0,54

R$ 15,06

R$ 8,00

R$ 192,10

4.1. % VALOR (R$)

A 9,00% R$ 36,39

B 0,00% R$ 0,00

C 0,00% R$ 0,00

D 0,00% R$ 0,00

E 0,00% R$ 0,00

F 8,00% R$ 32,34

G 3,00% R$ 12,13

Materiais ( 1 kit para cada eletricista)

Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista)

Outros (deslocamento) – previsão de 1 deslocamento sem pernoite

Exame admissional

EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield)

Seguro de vida, invalidez e funeral

Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá)

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte

Auxílio-Creche

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

A.1 – Horas a 60% (Sábado)

A.2 – Horas a 100% (Domingo)

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

Salário-base (proporcional véspera e dia da Eleição)

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

F.2 – Touca (1 por dia)

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia)

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho
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H 0,00% R$ 0,00

20,00% R$ 80,86

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F

R$ 0,00

G R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

4.1 R$ 80,86

4.2 R$ 0,00

4.3 R$ 0,00

4.4 R$ 0,00

4.5 R$ 0,00

R$ 80,86

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

F.2 – Contribuição Social (10%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante 

os 120 dias de licença-maternidade

SEBRAE

TOTAL

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

TOTAL

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Subtotal
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5. % VALOR (R$)

A 3,20% R$ 22,64

B 5,00% R$ 36,51

C 5,66%

C.1

0,65% R$ 5,28

3,00% R$ 24,38

0,00% R$ 0,00

C.2

C.2 2,01% R$ 16,34

R$ 105,16

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 404,29

B R$ 30,40

C R$ 192,10

D R$ 80,86

R$ 707,65

E R$ 105,16

R$ 812,81

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

TOTAL

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Tributos federais

PIS

COFINS

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

Módulo 3 – Insumos diversos

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
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Valor total

R$ 1.750,00

R$ 700,00

R$ 2.800,00

R$ 1.473,50

R$ 6.723,50

R$ 194,39

R$ 194,39

R$ 21,96

R$ 216,35

Qtde. Unitário Total

35 50,00 R$ 1.750,00

R$ 1.750,00

Qtde. Unitário Total

35 8,00 R$ 280,00

35 12,00 R$ 420,00

R$ 700,00

Qtde. Unitário Total

35 40,00 R$ 1.400,00

35 40,00 R$ 1.400,00

R$ 2.800,00

Qtde. Unitário Total

35 18,50 R$ 647,50

70 0,27 R$ 18,90

210 2,51 R$ 527,10

35 8,00 R$ 280,00

R$ 1.473,50

Qtde. Unitário Total

20 0,24 R$ 4,79

60 2,19 R$ 131,10

10 5,85 R$ 58,50

R$ 194,39

Descrição

Exame admissional – 1º Turno

Camiseta – 1º Turno (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988

Total

Total

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Descrição

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Total

3. Custos Contratuais

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Total

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 2 - (35 eletricistas x 1 protetor facial)

Touca – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 1 touca/dia) – 1º Turno

Máscaras – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 1º Turno

Álcool em Gel – Equipe 2 (35 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 1º Turno

Total

Álcool em Gel – Equipe 3 (10 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 2º Turno

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno

Descrição

Touca – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 1 máscaras/dia) – 2º Turno

Máscaras – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 2º Turno

Descrição

Estimativa de diárias – 1º Turno (35 Eletricistas x 2 dias x ½ diária x 50%)

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Total – 1º Turno

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno

Total – 2º Turno

Descrição

Incidência Tributária (10,15%) - 2º Turno

Preço total – 2º Turno

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

3. Custos Contratuais

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Anexo ____

PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 

– 3838 / 98848 – 2156 – OI
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 13/10/2020  3170395 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   4309696  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 12/10/2020,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 KAFES   ENGENHARIA   EIRELI   ME  ,   CNPJ:   11.971.129/0001-63,   conforme   indicação   constante   do 
 pedido de certidão.********************************************************************************************* 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 13 de outubro de 2020. 

                3170395 
 PEDIDO N°:  
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Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

 

 

Estabelecimento
 

IE: 664.089.373.113

CNPJ: 11.971.129/0001-63

Nome Empresarial: KA FES ENGENHA RIA  EIRELI  - ME

Nome Fantasia: KA FES ENGENHA RIA

Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

 

Endereço
 

Logradouro: RUA  PA ULO  C ESA R C A RDO SO

Nº: 318B Complemento:

CEP: 14.177-141 Bairro: JA RDIM DIA MA NTE

Município: SERTA O ZINHO UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: A tivo Data da Situação Cadastral: 20/05/2010

Ocorrência Fiscal: A tiva

Regime de Apuração: SIMPLES NA C IO NA L

Atividade Econômica: C omérc io varejis ta de material elétrico

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 30/01/2012

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: O brigatoriedade P arc ial

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 30/01/2012

 

 

A Situação Cadastral ATIVO implica que o estabelecimento está HABILITADO a realizar
operações como contribuinte do ICMS. A Inscrição Estadual com Situação Cadastral
diferente de ATIVO é considerada NÃO HABILITADA  a realizar operações como
contribuinte do ICMS e, portanto, não deve constar em documentos fiscais que
acobertem operações com ICMS. Porém, caso possua CNPJ Ativo (consulte site da
Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br) poderá ser destinatária de
mercadorias, bens e serviços como consumidora final.

 

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios
contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de
fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade
tributária derivada de operações com eles ajustadas.

 

Versão: 3.40.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
11.971.129/0001-63

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
15/04/2010 

 
NOME EMPRESARIAL 
KAFES ENGENHARIA EIRELI - ME 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
KAFES ENGENHARIA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.42-3-00 - Com ércio varejista de m aterial elétrico 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transform adores e m otores elétricos 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de m áquinas, aparelhos e m ateriais elétricos não especificados
anteriorm ente 
43.21-5-00 - Instalação e m anutenção elétrica 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Em presa Individual de Responsabilidade Lim itada (de Natureza Em presári 

 
LOGRADOURO 
R PAULO CESAR CARDOSO 

NÚMERO 
318B 

COMPLEMENTO 

 
 

CEP 
14.177-141 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM DIAMANTE 

MUNICÍPIO 
SERTAOZINHO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
JFLAVIOPIEDADE@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 3037-4600 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
15/04/2010 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 09/10/2017 às 12:20:44 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social Voltar
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A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
 Atualize sua página
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Senhora Assessora ACAGE.
 
Solicito o pronunciamento de conformidade técnica

relativo aos documentos abaixo relacioandos, PREGÃO 67/2020,
licitante primeiro classificado:

 
PROPOSTA DE PREÇOS E

PLANILHAS:  0784659 e 0784718
 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Atenciosamente.
 
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/10/2020, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784749 e o código CRC 5188AEF2.

0010905-96.2019.6.02.8000 0784749v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2020.
Senhor Chefe da SMR, responsável pela Elaboração do

Termo de Referência, 
 
Solicito o pronunciamento de V.Sª. quanto à

conformidade da proposta apresentada pelo licitante classificado em
primeiro lugar, documentos em destaque:

 
PROPOSTA DE PREÇOS: 0784659
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 0784683
 
Informo que a presente sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Atenciosamente.
 
Pregoeiro
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/10/2020, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784752 e o código CRC 02223A93.

0010905-96.2019.6.02.8000 0784752v1
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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 outubro de 2020.
À PREG.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta ao Despacho PREG 0784752, esta

setorial informa que o atestadode capacidade técnica
apresentado pela empresa (0784683) está de acordo com as
prescrições do Termo de Referência, constante do Edital do
Pregão Eletrônico nº 67/2020 (0772765), a proposta da
licitante apresentada (0784659) está compatível com as
quantidades de eletricistas e os períodos de execução
contratual constantes do item 9 (fls 28) do Termo de
Referência integrado ao Edital do Pregão Eletrônico nº
67/2020 (0772765). Cabendo a análise do custo e as planilhas
apresentadas pela empresa (valor da contratação) à ACAGE.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
devolvo os autos para a continuidade do feito.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/10/2020, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784780 e o código CRC 39005DCD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise planilhas. Contratação. Eletricistas. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1916 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de Pregão Eletrônico nº 67/2020

(0772765) que visa a contratação de pessoa jurídica para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista,
para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral -
Eleições 2020.

Os autos foram enviados pelo Senhor Pregoeiro,
Despacho PREG (0784749), para pronunciamento técnico
sobre as planilhas apresentadas pela empresa KAFES
Engenharia (0784659 e 0784718).

Após análise, observando que a empresa é optante
do Simples Nacional (0784746), solicitamos que seja
apresentada documentação atualizada que comprove a faixa
de tributação da empresa, para aferição de suas alíquotas.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Pregoeiro.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 13/10/2020, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 13/10/2020, às 18:04, 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
0784924 e o código CRC 975C2ECF.
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Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2020 a 30/09/2020
.

1. Identificação do Contribuinte
CNPJ Matriz: 11.971.129/0001-63

Nome empresarial: KAFES ENGENHARIA EIRELI

Data de abertura no CNPJ: 15/04/2010

Optante pelo Simples Nacional: Sim

Regime de Apuração: Competência

Nº da Declaração: 11971129202009001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

.

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$) Mercado Interno Mercado Externo Total

Receita Bruta do PA (RPA) - Competência 20.500,00 0,00 20.500,00

Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
ao PA (RBT12) 30.494,45 0,00 30.494,45

Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores
ao PA proporcionalizada (RBT12p)

Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente
(RBA) 21.150,00 0,00 21.150,00

Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior
(RBAA) 102.539,28 0,00 102.539,28

Limite de receita bruta proporcionalizado 4.800.000,00 4.800.000,00

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno

01/2019 0,00 02/2019 720,00 03/2019 500,00 04/2019 11.099,20

05/2019 17.828,55 06/2019 0,00 07/2019 39.919,08 08/2019 2.628,00

09/2019 1.300,00 10/2019 24.254,45 11/2019 2.450,00 12/2019 1.840,00

01/2020 0,00 02/2020 0,00 03/2020 650,00 04/2020 0,00

05/2020 0,00 06/2020 0,00 07/2020 0,00 08/2020 0,00

2.2.2) Mercado Externo

01/2019 0,00 02/2019 0,00 03/2019 0,00 04/2019 0,00

05/2019 0,00 06/2019 0,00 07/2019 0,00 08/2019 0,00

09/2019 0,00 10/2019 0,00 11/2019 0,00 12/2019 0,00

01/2020 0,00 02/2020 0,00 03/2020 0,00 04/2020 0,00

05/2020 0,00 06/2020 0,00 07/2020 0,00 08/2020 0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da DeclaraçãoNúmero da Declaração: 11971129202009001             Número do Recibo: 01.07.20280.0252225-5
Autenticação: 11305.97600.11980.29923                                              Página 1
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Receita Bruta Auferida (regime competência) Valor Total do Débito Declarado (R$)

20.500,00 1.230,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 11.971.129/0001-63

Município: SERTAOZINHO UF: SP

Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00 Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados
pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio
Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R$ 20.500,00

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

49,20 43,05 157,69 34,19 533,82 0,00 0,00 412,05 1.230,00

Parcela 1: R$ 20.500,00

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 20.500,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

49,20 43,05 157,69 34,19 533,82 0,00 0,00 412,05 1.230,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

49,20 43,05 157,69 34,19 533,82 0,00 0,00 412,05 1.230,00

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

49,20 43,05 157,69 34,19 533,82 0,00 0,00 412,05 1.230,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ CSLL COFINS PIS/Pasep INSS/CPP ICMS IPI ISS Total

49,20 43,05 157,69 34,19 533,82 0,00 0,00 412,05 1.230,00

.

3. Informações da Recepção da Declaração
Data e horário da transmissão da Declaração: 06/10/2020 16:39:37
Número do Recibo: 01.07.20280.0252225-5
Autenticação: 11305.97600.11980.29923

Número da Declaração: 11971129202009001             Número do Recibo: 01.07.20280.0252225-5
Autenticação: 11305.97600.11980.29923                                              Página 2
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RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial CNPJ da Matriz

KAFES ENGENHARIA EIRELI 11.971.129/0001-63

Data da Abertura no CNPJ Optante pelo Simples Nacional

15/04/2010 Sim

 CNPJ das filiais presentes nesta declaração

 Nenhuma.

.

2. Resumo da Apuração
2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de
Apuração

Número da
Apuração

Receita Bruta
Auferida

Total do
Débito

Declarado

Total do
Débito com

Exigibilidade
Suspensa

Total do
Débito
Exigível

09/2020 11971129202009001 R$ 20.500,00 R$ 1.230,00 R$ 0,00 R$ 1.230,00

. .

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)

06/10/2020 16:39:37

CPF do Responsável

643.894.724-53

IP do Usuário

200.185.248.214

Número do Recibo

01.07.20280.0252225-5

Autenticação

11305.97600.11980.29923

Anexo RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D (0785192)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 739



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
Senhora Assessora da ACAGE.
 
Conforme o Parecer 1916 (0784924), faço juntar os

documentos encaminhados pela Empresa  Kafes Engenharia Ltda,
para análise: 0785191 e 0785192.

 
Informo que a sessão eletrônica será reaberta às 9:00

horas de hoje. 
 
Atenciosamente.
 
Pregoeiro

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/10/2020, às 08:31, 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
0785193 e o código CRC 23F199C2.

0010905-96.2019.6.02.8000 0785193v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise planilhas. Contratação. Eletricistas. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1923 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de Pregão Eletrônico nº 67/2020

(0772765) que visa a contratação de pessoa jurídica para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista,
para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral -
Eleições 2020.

Os autos foram enviados pelo Senhor Pregoeiro,
Despacho PREG (0785193), para análise das documentações
apresentadas pela empresa KAFES
Engenharia (0785191 e 0785192) em atendimento à nossa
última análise, Parecer nº 1916 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
0784924.

Em análise da documentação apresentada,
observamos que a empresa é tributada pelo Anexo III da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, integrante da 1ª Faixa,
contribuindo com 6% do seu faturamento, com a seguinte
repartição dos tributos:

Percentual de Repartição dos Tributos – 6%
Faixas IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS (*) TOTAL

1a Faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50% 100,00%
Efetivo 0,24% 0,21% 0,77% 0,17% 2,60% 2,01% 6,00%

R$ 20.500,00
(Setembro/2020)

0785191
R$

49,20
R$

43,05
R$

157,69 R$ 34,19 R$
533,82

R$
412,05

R$
1.230,00

Desta forma, observamos que a contribuição
Patronal Previdenciária - CPP foi calculada de forma
equivocada, não devendo incidir sobre a remuneração e sim
sobre o faturamento, no percentual acima indicado, 2,6%
(dois vírgula seis por cento).

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Pregoeiro.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 14/10/2020, às 09:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 14/10/2020, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785198 e o código CRC B1376113.

0010905-96.2019.6.02.8000 0785198v9
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Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

1 Eletricistas – NAT – Interior e Capital (Posto) 03/11/2020 a 15/11/2020 R$ 2.148,18 24 R$ 51.556,32

2 Eletricistas – 1º Turno – Interior e Capital(véspera e dia da Eleição) 14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 824,54 35 R$ 28.858,81

3 Hora Suplementar – 1º Turno (Postos) R$ 11.335,94

R$ 91.751,06

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

Eletricistas 1 Eletricistas – 2º Turno – Capital(véspera e dia da Eleição) 28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 824,54 10 R$ 8.245,37

R$ 8.245,37

R$ 99.996,44

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM
Eletricistas

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 – 3838 / 98848 – 2156 – OI

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE SESSESNTA (60) DIAS

DECLARO QUE  NOS CUSTOS DEVIDOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO CONTRATUAL, INCLUSIVE AS DE INCIDÊNCIAS DE OREM TRIBUTÁRIA, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

ITEM

VALOR TOTAL DO 2º TURNO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE NOVENTA E NOVE MIL NOVENCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000
Proposta EMPRESA KAFES ENGENHARIA LTDA (0785684)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 743



(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (  X   ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A R$ 0,00 0,00

SINDLIMP AL

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01 de Janeiro

Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

Município/UF Maceió/AL

Sindicato da categoria

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE 

MEDIDA)

Identificação do serviço

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores por Eletricista pelo período de 13 dias)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: 67 / 2020

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 

Tel: (082) 3221 – 3838 / 98848 – 2156 – OI

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Posto 24

MÃO DE OBRA

Posto de Serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Discriminação dos Serviços (serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 

2020)

13/10/2020

Dia 13/10/2020 às 14h 00mim

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : SIMPLES NACIONAL

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços
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B

R$ 0,00

Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A R$ 1.629,00 705,90

B 30,00% 211,77

C

D

R$ 917,67

VALOR (R$)

A R$ 45,25

B R$ 182,40

C

D

E

F

R$ 227,65

VALOR (R$)

A R$ 40,00

B R$ 8,00

C R$ 12,00

D R$ 300,00

E R$ 40,00

F

R$ 19,07

R$ 3,84

R$ 147,60

R$ 8,00

R$ 578,51

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% R$ 0,00

B 0,00% R$ 0,00

C 0,00% R$ 0,00

D 0,00% R$ 0,00

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Adicional de periculosidade

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base (proporcional por 13 dias)

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações)

Outros (deslocamento) – previsão de 6 deslocamento sem pernoite

Exame admissional

EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield)

F.2 – Touca (1 por dia)

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia)

Materiais ( 1 kit para cada eletricista)

Outros (especificar):

Total

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá)

Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista)

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS
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E 0,00% R$ 0,00

F 8,00% R$ 73,41

G 3,00% R$ 27,53

H 0,00% R$ 0,00

11,00% R$ 100,94

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,68

B R$ 0,07

B.1 R$ 0,67

R$ 1,43

VALOR (R$)

A R$ 42,06

B R$ 3,36

C R$ 16,15

R$ 16,15

R$ 0,00

D R$ 0,89

E R$ 0,10

F R$ 1,47

R$ 1,47

R$ 0,00

R$ 64,03

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 12,75

C R$ 0,19

D R$ 2,55

E R$ 3,06

F

R$ 18,54

G R$ 2,04

R$ 20,58

VALOR (R$)

4.1 R$ 100,94

4.2 R$ 0,00

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante 

os 120 dias de licença-maternidade

Aviso-prévio indenizado

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Seguro acidente do trabalho

Salário-educação

FGTS

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

13º (décimo terceiro) salário

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000Planilha DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO (0785687)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 748



Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000Planilha DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO (0785687)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 749



4.3 R$ 1,43

4.4 R$ 64,03

4.5 R$ 20,58

R$ 186,99

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

A 3,20% R$ 61,15

B 2,40% R$ 47,33

C 6,00%

C.1 0,45%

0,17% R$ 3,65

0,77% R$ 16,54

2,60% R$ 55,85

C.2

C.2 2,01% R$ 43,18

R$ 227,70

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 917,67

B R$ 227,65

C R$ 578,51

D R$ 186,99

R$ 1.910,82

E R$ 227,70

R$ 2.148,18

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

PIS

COFINS

INSS CPP

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Tributos federais IRPJ e CSLL  0,24% + 0,21,%

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários
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Valor total

R$ 7.200,00

R$ 480,00

R$ 1.920,00

R$ 4.284,24

R$ 13.884,24

Qtde. Unitário Total

24 300,00 R$ 7.200,00

R$ 7.200,00

Qtde. Unitário Total

24 8,00 R$ 192,00

24 12,00 R$ 288,00

R$ 480,00

Qtde. Unitário Total

24 40,00 R$ 960,00

24 40,00 R$ 960,00

R$ 1.920,00

Qtde. Unitário Total

24 19,07 R$ 457,68

288 0,32 R$ 92,16

864 4,10 R$ 3.542,40

24 8,00 R$ 192,00

R$ 4.284,24

Exame admissional – NAT

Total

Camiseta – NAT (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988

Descrição

Estimativa de diárias – NAT (24 Eletricistas x 12 dias x ½ diária x 50%)

Total

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Descrição

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Total

3. Custos Contratuais

Descrição

Álcool em Gel – Equipe 1 (24 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – NAT

Total

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Descrição

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 1 - (24 eletricistas x 1 protetor facial)

Touca – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 1 touca/dia) – NAT

Máscaras – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 3 máscaras/dia) – NAT

PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 – 

3838 / 98848 – 2156 – OI

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

3. Custos Contratuais

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Total – 1º Turno
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1

2

3

4

1. Quantitativo VALOR (R$)

A R$ 7,40 7,40

B 30,00% 2,22

C R$ 15,40 144,00 2.217,81

D R$ 19,25 312,00 6.006,57

R$ 8.224,38

VALOR (R$)

A

B

C

D

Hora Extra a 100% (domingos e feriados)

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (C+D)

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Adicional de periculosidade

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01 de Janeiro

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : SIMPLES NACIONAL

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor da Hora

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE HORAS EXTRAS

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 

– 3838 / 98848 – 2156 – OI

(Horas Extras 1º Turno)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: 67 / 2020

Dia 13/10/2020 às 14h 00mim

Discriminação dos Serviços (serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Posto de Serviço

Sindicato da categoria SINDLIMP AL

Identificação do serviço

TIPO DE 

SERVIÇO
UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)

Posto 24

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados)
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E

F

R$ 0,00

VALOR (R$)

A

B

C

D

R$ 0,00

4.1. % VALOR (R$)

A 9,00% R$ 740,19

B 0,00% R$ 0,00

C 0,00% R$ 0,00

D 0,00% R$ 0,00

E 0,00% R$ 0,00

F 8,00% R$ 657,95

G 3,00% R$ 246,73

H 0,00% R$ 0,00

20,00% R$ 1.644,88

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

Salário-educação

FGTS

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Seguro acidente do trabalho

SESI ou SESC

Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

Equipamentos

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

TOTAL

SENAI ou SENAC

INCRA

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Materiais

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 

120 dias de licença-maternidade

Aviso-prévio indenizado

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
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A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F

R$ 0,00

G R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

4.1 R$ 1.644,88

4.2 R$ 0,00

4.3 R$ 0,00

4.4 R$ 0,00

4.5 R$ 0,00

R$ 1.644,88

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

A 3,20% R$ 315,82

B 5,00% R$ 509,25

C 5,66%

C.1

0,65% R$ 73,68

3,00% R$ 340,08

0,00% R$ 0,00

C.2

C.2 2,01% R$ 227,85

R$ 1.466,68

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 8.224,38

B R$ 0,00

C R$ 0,00

D R$ 1.644,88

E R$ 1.466,68

R$ 11.335,94

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

13º (décimo terceiro) salário

Custo de reposição do profissional ausente

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

TOTAL

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Custos indiretos

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Lucro

Tributos

Tributos federais

PIS

COFINS

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas
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(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (   X  ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A 0 R$ 0,00 0,00

B

R$ 0,00

MÃO DE OBRA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : SIMPLES NACIONAL

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

Identificação do serviço

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores pelo período de 2 dias - Véspera e dia da Eleição)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: 67 / 2020

Dia 13/10/2020 às 14h 00mim

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 

Tel: (082) 3221 – 3838 / 98848 – 2156 – OI

Sindicato da categoria SINDLIMP AL

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Posto de Serviço Posto 35

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE 

MEDIDA)

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01 de Janeiro
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Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A 310,99

10 118,47

13 192,52

B 30,00% 93,30

C

D

R$ 404,29

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 30,40

C

D

E

F

R$ 30,40

VALOR (R$)

A R$ 40,00

B R$ 8,00

C R$ 12,00

D R$ 50,00

E R$ 40,00

F

R$ 19,07

R$ 0,64

R$ 24,60

R$ 8,00

R$ 202,31

4.1. % VALOR (R$)

A 9,00% R$ 36,39

B 0,00% R$ 0,00

C 0,00% R$ 0,00

D 0,00% R$ 0,00

E 0,00% R$ 0,00

F 8,00% R$ 32,34

G 3,00% R$ 12,13

H 0,00% R$ 0,00

Materiais ( 1 kit para cada eletricista)

Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista)

Outros (deslocamento) – previsão de 1 deslocamento sem pernoite

Exame admissional

EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield)

Seguro de vida, invalidez e funeral

Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá)

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte

Auxílio-Creche

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

A.1 – Horas a 60% (Sábado)

A.2 – Horas a 100% (Domingo)

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

Salário-base (proporcional véspera e dia da Eleição)

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

F.2 – Touca (1 por dia)

SEBRAE

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia)

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000Planilha DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO (0785696)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 757



20,00% R$ 80,86

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F

R$ 0,00

G R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

4.1 R$ 80,86

4.2 R$ 0,00

4.3 R$ 0,00

4.4 R$ 0,00

4.5 R$ 0,00

R$ 80,86

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

F.2 – Contribuição Social (10%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante 

os 120 dias de licença-maternidade

TOTAL

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

TOTAL

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Subtotal
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5. % VALOR (R$)

A 3,20% R$ 22,97

B 5,00% R$ 37,04

C 5,66%

C.1

0,65% R$ 5,36

3,00% R$ 24,74

0,00% R$ 0,00

C.2

C.2 2,01% R$ 16,57

R$ 106,68

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 404,29

B R$ 30,40

C R$ 202,31

D R$ 80,86

R$ 717,86

E R$ 106,68

R$ 824,54

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

TOTAL

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Tributos federais

PIS

COFINS

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

Módulo 3 – Insumos diversos

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
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Valor total

R$ 1.750,00

R$ 700,00

R$ 2.800,00

R$ 1.830,85

R$ 7.080,85

R$ 194,39

R$ 194,39

R$ 21,96

R$ 216,35

Qtde. Unitário Total

35 50,00 R$ 1.750,00

R$ 1.750,00

Qtde. Unitário Total

35 8,00 R$ 280,00

35 12,00 R$ 420,00

R$ 700,00

Qtde. Unitário Total

35 40,00 R$ 1.400,00

35 40,00 R$ 1.400,00

R$ 2.800,00

Qtde. Unitário Total

35 19,07 R$ 667,45

70 0,32 R$ 22,40

210 4,10 R$ 861,00

35 8,00 R$ 280,00

R$ 1.830,85

Qtde. Unitário Total

20 0,24 R$ 4,79

60 2,19 R$ 131,10

10 5,85 R$ 58,50

R$ 194,39

Descrição

Exame admissional – 1º Turno

Camiseta – 1º Turno (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988

Total

Total

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Descrição

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Total

3. Custos Contratuais

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Total

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 2 - (35 eletricistas x 1 protetor facial)

Touca – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 1 touca/dia) – 1º Turno

Máscaras – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 1º Turno

Álcool em Gel – Equipe 2 (35 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 1º Turno

Total

Álcool em Gel – Equipe 3 (10 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 2º Turno

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno

Descrição

Touca – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 1 máscaras/dia) – 2º Turno

Máscaras – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 2º Turno

Descrição

Estimativa de diárias – 1º Turno (35 Eletricistas x 2 dias x ½ diária x 50%)

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Total – 1º Turno

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno

Total – 2º Turno

Descrição

Incidência Tributária (10,15%) - 2º Turno

Preço total – 2º Turno

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

3. Custos Contratuais

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 

– 3838 / 98848 – 2156 – OI
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20 a 25/10 26 a 31/10 03 a 07 09 a 13 14 a 15 16 A 18 28 a 29 30/11 a 02/12

REUNIÃO P/ DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

PLANO DETALHADO DE LOGÍSTICA

MÊS OUTUBRO/NOVEMBRO 2020

PAGAMENTO DE BENEFICIOS DIÁRIOS 

REMUNERAÇÃO SALARIAL

EMISSÃO DE NOTA FISCAL/CERTIDÕES

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS/SELEÇÃO DE PESSOAL

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL/ADMISSÃO

ENTREGA DE INSUMOS/EPI

DESLOCAMENTO DE PESSOAL P/ NATS

FISCALIZAÇÃO E ACOMPNAHEMTO DOS SERVIÇOS

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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
Senhora Assessora da ACAGE.
 
Conforme o Parecer 1923, faço juntar os documentos

encaminhados pela Empresa  Kafes Engenharia Ltda, para análise: 
 
Proposta: 0785684
Planilha de Custos e Formação de Preços por

Posto: 0785687
Planilha de Custos Contratuais: 0785689
Planilha de Custos e Formação de Horas Extras: 0785692
Planilha de Custos e Formação de Preços por

Posto: 0785696
Planuilha de Custos Contratuais: 0785701
 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Atenciosamente.
 
Pregoeiro
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/10/2020, às 15:54, 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
0785714 e o código CRC A23CBD86.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise planilhas. Contratação. Eletricistas. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1931 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de Pregão Eletrônico nº 67/2020

(0772765) que visa a contratação de pessoa jurídica para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista,
para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral -
Eleições 2020.

Os autos foram enviados pelo Senhor Pregoeiro,
Despacho PREG (0785714), para análise das documentações
apresentadas pela empresa KAFES Engenharia em
atendimento à nossa última análise, Parecer nº 1923 / 2020 -
TRE-AL/PRE/ACAGE - 0785198.

Após análise, observamos que os ajustes nas
alíquotas tributárias foram efetuados apenas na planilha de
custos e formação de preço por posto - Etapa NAT, restando
pendente de tais ajustes as demais planilhas (véspera/dia da
eleição e serviços extraordinários).

Observamos, ainda, que na planilha relacionada à
Etapa - NAT, o valor total informado, R$ 2.148,18, não
corresponde ao somatório dos módulos 1 a 5, a seguir:

Módulos Valor
Módulo 1 R$ 917,67
Módulo 2 R$ 227,65
Módulo 3 R$ 578,51
Módulo 4 R$ 186,99
Módulo 5 R$ 227,70

Total apurado R$ 2.138,52
Total informado R$ 2.148,18

 

 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
Ao Senhor Pregoeiro.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 14/10/2020, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 14/10/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0785752 e o código CRC 956A7EB8.
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Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

1 Eletricistas – NAT – Interior e Capital (Posto) 03/11/2020 a 15/11/2020 R$ 2.254,18 24 R$ 54.100,22

2 Eletricistas – 1º Turno – Interior e Capital(véspera e dia da Eleição) 14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 789,19 35 R$ 27.621,49

3 Hora Suplementar – 1º Turno (Postos) R$ 10.382,35

R$ 92.104,05

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Quantitativo de eletricistas Valor Total

Eletricistas 1 Eletricistas – 2º Turno – Capital(véspera e dia da Eleição) 28/11/2020 a 29/11/2020 R$ 789,19 10 R$ 7.891,85

R$ 7.891,85

R$ 99.995,91

O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA É DE SESSESNTA (60) DIAS

DECLARO QUE  NOS CUSTOS DEVIDOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO CONTRATUAL, INCLUSIVE AS DE INCIDÊNCIAS DE OREM TRIBUTÁRIA, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS

VALOR TOTAL DO 1º TURNO

ITEM

VALOR TOTAL DO 2º TURNO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE NOVENTA E NOVE MIL NOVENCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM
Eletricistas

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 – 3838 / 98848 – 2156 – OI
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(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (  X   ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A R$ 0,00 0,00

B

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : SIMPLES NACIONAL

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Total

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores por Eletricista pelo período de 13 dias)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: 67 / 2020

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 

Tel: (082) 3221 – 3838 / 98848 – 2156 – OI

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Posto 24

MÃO DE OBRA

Posto de Serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Discriminação dos Serviços (serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 

2020)

13/10/2020

Dia 13/10/2020 às 14h 00mim

SINDLIMP AL

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01 de Janeiro

Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

Município/UF Maceió/AL

Sindicato da categoria

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE 

MEDIDA)

Identificação do serviço

Processo SEI 0010905-96.2019.6.02.8000Planilha DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO (0786184)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 768



R$ 0,00

Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A R$ 1.629,00 705,90

B 30,00% 211,77

C

D

R$ 917,67

VALOR (R$)

A R$ 45,25

B R$ 182,40

C

D

E

F

R$ 227,65

VALOR (R$)

A R$ 40,00

B R$ 8,00

C R$ 12,00

D R$ 300,00

E R$ 40,00

F

R$ 19,76

R$ 6,00

R$ 216,00

R$ 8,00

R$ 649,76

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% R$ 0,00

B 0,00% R$ 0,00

C 0,00% R$ 0,00

D 0,00% R$ 0,00

E 0,00% R$ 0,00

F 8,00% R$ 73,41

G 3,00% R$ 27,53

H 0,00% R$ 0,00

11,00% R$ 100,94

SEBRAE

TOTAL

SESI ou SESC

Seguro acidente do trabalho

SENAI ou SENAC

INCRA

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

Salário-educação

FGTS

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações)

Outros (deslocamento) – previsão de 6 deslocamento sem pernoite

Exame admissional

EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield)

F.2 – Touca (1 por dia)

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia)

Materiais ( 1 kit para cada eletricista)

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá)

Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista)

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Adicional de periculosidade

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base (proporcional por 13 dias)
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VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,68

B R$ 0,07

B.1 R$ 0,67

R$ 1,43

VALOR (R$)

A R$ 42,06

B R$ 3,36

C R$ 16,15

R$ 16,15

R$ 0,00

D R$ 0,89

E R$ 0,10

F R$ 1,47

R$ 1,47

R$ 0,00

R$ 64,03

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 12,75

C R$ 0,19

D R$ 2,55

E R$ 3,06

F

R$ 18,54

G R$ 2,04

R$ 20,58

VALOR (R$)

4.1 R$ 100,94

4.2 R$ 0,00

4.3 R$ 1,43

4.4 R$ 64,03

4.5 R$ 20,58

R$ 186,99

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

13º (décimo terceiro) salário

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante 

os 120 dias de licença-maternidade

Aviso-prévio indenizado

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente
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A 3,20% R$ 63,43

B 3,59% R$ 73,43

C 6,00%

C.1 0,45% R$ 10,14

0,17% R$ 3,83

0,77% R$ 17,36

2,60% R$ 58,61

C.2

C.2 2,01% R$ 45,31

R$ 272,11

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 917,67

B R$ 227,65

C R$ 649,76

D R$ 186,99

R$ 1.982,07

E R$ 272,11

R$ 2.254,18

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

PIS

COFINS

INSS CPP

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Tributos federais IRPJ e CSLL  0,24% + 0,21,%
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Valor total

R$ 7.200,00

R$ 480,00

R$ 1.920,00

R$ 5.994,24

R$ 15.594,24

Qtde. Unitário Total

24 300,00 R$ 7.200,00

R$ 7.200,00

Qtde. Unitário Total

24 8,00 R$ 192,00

24 12,00 R$ 288,00

R$ 480,00

Qtde. Unitário Total

24 40,00 R$ 960,00

24 40,00 R$ 960,00

R$ 1.920,00

Qtde. Unitário Total

24 19,76 R$ 474,24

288 0,50 R$ 144,00

864 6,00 R$ 5.184,00

24 8,00 R$ 192,00

R$ 5.994,24

PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 – 

3838 / 98848 – 2156 – OI

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

Anexo ____

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

3. Custos Contratuais

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Total – 1º Turno

Álcool em Gel – Equipe 1 (24 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – NAT

Total

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Descrição

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 1 - (24 eletricistas x 1 protetor facial)

Touca – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 1 touca/dia) – NAT

Máscaras – Equipe 1 (24 eletricistas x 12 dias x 3 máscaras/dia) – NAT

Exame admissional – NAT

Total

Camiseta – NAT (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988

Descrição

Estimativa de diárias – NAT (24 Eletricistas x 12 dias x ½ diária x 50%)

Total

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Descrição

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Total

3. Custos Contratuais

Descrição
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1

2

3

4

1. Quantitativo VALOR (R$)

A R$ 7,40 7,40

B 30,00% 2,22

C R$ 15,40 144,00 2.217,81

D R$ 19,25 312,00 6.006,57

R$ 8.224,38

VALOR (R$)

A

B

C

Posto 24

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Hora Extra a 60% (dias úteis e sábados)

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Posto de Serviço

Sindicato da categoria SINDLIMP AL

Identificação do serviço

TIPO DE 

SERVIÇO
UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)

(Horas Extras 1º Turno)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: 67 / 2020

Dia 13/10/2020 às 14h 00mim

Discriminação dos Serviços (serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE HORAS EXTRAS

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 

– 3838 / 98848 – 2156 – OI

Hora Extra a 100% (domingos e feriados)

TOTAL DA REMUNERAÇÃO (C+D)

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Adicional de periculosidade

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01 de Janeiro

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : SIMPLES NACIONAL

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor da Hora
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D

E

F

R$ 0,00

VALOR (R$)

A

B

C

D

R$ 0,00

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% R$ 0,00

B 0,00% R$ 0,00

C 0,00% R$ 0,00

D 0,00% R$ 0,00

E 0,00% R$ 0,00

F 8,00% R$ 657,95

G 3,00% R$ 246,73

H 0,00% R$ 0,00

11,00% R$ 904,68

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante os 

120 dias de licença-maternidade

Aviso-prévio indenizado

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

TOTAL

SENAI ou SENAC

INCRA

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Materiais

Auxílio-Creche

Salário-educação

FGTS

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Seguro acidente do trabalho

SESI ou SESC

Outros (especificar)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

Equipamentos

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes
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VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F

R$ 0,00

G R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

4.1 R$ 904,68

4.2 R$ 0,00

4.3 R$ 0,00

4.4 R$ 0,00

4.5 R$ 0,00

R$ 904,68

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

A 3,20% R$ 292,13

B 3,59% R$ 338,22

C 6,00%

C.1 0,45% 46,72

0,17% R$ 17,65

0,77% R$ 79,94

2,60% R$ 269,94

C.2

C.2 2,01% R$ 208,69

R$ 1.253,29

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 8.224,38

B R$ 0,00

C R$ 0,00

D R$ 904,68

E R$ 1.253,29

R$ 10.382,35

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

INSS CPP

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Custos indiretos

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Lucro

Tributos

Tributos federais IRPJ e CSLL  0,24% + 0,21,%

PIS

COFINS

13º (décimo terceiro) salário

Custo de reposição do profissional ausente

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

TOTAL

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais
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(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (   X  ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A 0 R$ 0,00 0,00

B

Posto de Serviço Posto 35

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE 

MEDIDA)

Total

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01 de Janeiro

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

ANEXO ___

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores pelo período de 2 dias - Véspera e dia da Eleição)

Nº Processo: 0010905-96.2019.6.02.8000

Licitação nº: 67 / 2020

Dia 13/10/2020 às 14h 00mim

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 

Tel: (082) 3221 – 3838 / 98848 – 2156 – OI

Sindicato da categoria SINDLIMP AL

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 13/10/2020

Município/UF Maceió/AL
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo AL000019/2020

Identificação do serviço

MÃO DE OBRA

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : SIMPLES NACIONAL

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 1.629,00
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R$ 0,00

Percentual

A

1. DADOS VALOR (R$)

A 310,99

10 118,47

13 192,52

B 30,00% 93,30

C

D

R$ 404,29

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 30,40

C

D

E

F

R$ 30,40

VALOR (R$)

A R$ 40,00

B R$ 8,00

C R$ 12,00

D R$ 50,00

E R$ 40,00

F

R$ 19,76

R$ 1,00

R$ 36,00

R$ 8,00

R$ 214,76

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% R$ 0,00

B 0,00% R$ 0,00

C 0,00% R$ 0,00

D 0,00% R$ 0,00

E 0,00% R$ 0,00

F 8,00% R$ 32,34

G 3,00% R$ 12,13

F.3 – Máscaras (3 máscaras por dia)

F.4 – Álcool em gel (1 frasco de 500 ml, para 330 aplicações)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

F.2 – Touca (1 por dia)

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Materiais ( 1 kit para cada eletricista)

Equipamentos ( 1 kit para cada eletricista)

Outros (deslocamento) – previsão de 1 deslocamento sem pernoite

Exame admissional

EPI CORONAVÍRUS

F.1 – Protetor facial (face shield)

Seguro de vida, invalidez e funeral

Camisetas e crachás (2 camisetas + 1 crachá)

Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Transporte

Auxílio-Creche

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

A.1 – Horas a 60% (Sábado)

A.2 – Horas a 100% (Domingo)

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

Salário-base (proporcional véspera e dia da Eleição)
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H 0,00% R$ 0,00

11,00% R$ 44,47

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

B.1 R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 0,00

D R$ 0,00

E R$ 0,00

F

R$ 0,00

G R$ 0,00

R$ 0,00

VALOR (R$)

4.1 R$ 44,47

4.2 R$ 0,00

4.3 R$ 0,00

4.4 R$ 0,00

4.5 R$ 0,00

R$ 44,47

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

TOTAL

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Subtotal

Aviso-prévio trabalhado

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

F.2 – Contribuição Social (10%)

C.2 – Contribuição Social (10%)

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto durante 

os 120 dias de licença-maternidade

SEBRAE

TOTAL

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
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5. % VALOR (R$)

A 3,20% R$ 22,21

B 3,59% R$ 25,71

C 6,00%

C.1 0,45% R$ 3,55

0,17% R$ 1,34

0,77% R$ 6,08

2,60% R$ 20,52

C.2

C.2 2,01% R$ 15,86

R$ 95,27

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 404,29

B R$ 30,40

C R$ 214,76

D R$ 44,47

R$ 693,92

E R$ 95,27

R$ 789,19

Módulo 3 – Insumos diversos

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

TOTAL

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Tributos federais IRPJ e CSLL  0,24% + 0,21,%

PIS

COFINS

INSS CPP

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)
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Valor total

R$ 1.750,00

R$ 700,00

R$ 2.800,00

R$ 2.266,60

R$ 7.516,60

R$ 450,00

R$ 450,00

R$ 50,83

R$ 500,83

Qtde. Unitário Total

35 50,00 R$ 1.750,00

R$ 1.750,00

Qtde. Unitário Total

35 8,00 R$ 280,00

35 12,00 R$ 420,00

R$ 700,00

Qtde. Unitário Total

35 40,00 R$ 1.400,00

35 40,00 R$ 1.400,00

R$ 2.800,00

Qtde. Unitário Total

35 19,76 R$ 691,60

70 0,50 R$ 35,00

210 6,00 R$ 1.260,00

35 8,00 R$ 280,00

R$ 2.266,60

Qtde. Unitário Total

20 0,50 R$ 10,00

60 6,00 R$ 360,00

10 8,00 R$ 80,00

R$ 450,00

3. Custos Contratuais

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Anexo ____

PLANILHA DE CUSTOS CONTRATUAIS

Contratação - Eletricista de Baixa e Alta Tensão (Nível VIII)

Descrição

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

Av. Paulo Cesar Cardoso, N° 318B, Jardim Diamante, Sertãozinho – SP CEP.: 11.177 – 141 Tel: (082) 3221 

– 3838 / 98848 – 2156 – OI

Estimativa de diárias – 1º Turno (35 Eletricistas x 2 dias x ½ diária x 50%)

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Total – 1º Turno

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno

Total – 2º Turno

Descrição

Incidência Tributária (10,15%) - 2º Turno

Preço total – 2º Turno

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Despesas com Deslocamento (Cláusula Sexta da CCT)

4. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 1º Turno

Total

Protetor facial (Face Shield) - Equipe 2 - (35 eletricistas x 1 protetor facial)

Touca – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 1 touca/dia) – 1º Turno

Máscaras – Equipe 2 (35 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 1º Turno

Álcool em Gel – Equipe 2 (35 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 1º Turno

Total

Álcool em Gel – Equipe 3 (10 eletricistas x 1 frasco de 500ml, para 330 aplicações) – 2º Turno

5. Equipamentos de Proteção Individual (COVID-19) – 2º Turno

Descrição

Touca – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 1 máscaras/dia) – 2º Turno

Máscaras – Equipe 3 (10 eletricistas x 2 dias x 3 máscaras/dia) – 2º Turno

Descrição

Descrição

Exame admissional – 1º Turno

Camiseta – 1º Turno (2 x Profissional) e crachá – Evento 0748988

Total

Total

2. Materiais e Equipamentos por posto de trabalho

Descrição

Materiais – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Equipamentos – NAT (1 kit por Profissional + 20%) – Evento 0749024

Total

3. Custos Contratuais
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
Senhora Assessora da ACAGE.
 
Conforme o Parecer 1931, faço juntar os documentos

encaminhados pela Empresa  Kafes Engenharia Ltda, para análise: 
 
Proposta: 0786183
Planilha de Custos e Formação de Preços por

Posto: 0786184
Planilha de Custos Contratuais: 0786185
Planilha de Custos e Formação de Horas Extras: 0786186
Planilha de Custos e Formação de Preços por

Posto: 0786187
Planuilha de Custos Contratuais: 0786189
 
Informo que a sessão eletrônica será reaberta às 9:00

horas da manhã de hoje.
 
Atenciosamente.
 
Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/10/2020, às 08:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0786190 e o código CRC CE0DFEED.

0010905-96.2019.6.02.8000 0786190v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Análise planilhas. Contratação. Eletricistas. Eleições 2020.

 

Parecer nº 1939 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de Pregão Eletrônico nº 67/2020

(0772765) que visa a contratação de pessoa jurídica para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista,
para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral -
Eleições 2020.

Os autos foram enviados pelo Senhor Pregoeiro,
Despacho PREG (0786190), para aferição das novas
planilhas apresentadas pela empresa KAFES Engenharia em
atendimento à nossa última análise, Parecer nº 1931 / 2020 -
TRE-AL/PRE/ACAGE - 0785752.

Após análise, ratificamos os cálculos efetuados pela
empresa. No entanto, observamos que ampresa descatou em
suas planilhas os custos relacionados ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL.

Nesse sentido, registramos que o Tribunal de
Contas da União já se posicionou contrário a esta prática,
Acórdão TCU nº 950/2007 - Plenário.  Em outra linha, a
mesma Corte de Contas se poscionou de forma divergente,
por meio do Acórdão TCU nº 648/2016 - Plenário, trazendo os
seguintes argumentos:

Acórdão TCU nº 648/2016 – Plenário
Enunciado
A inclusão, na composição do BDI constante
das propostas das licitantes, do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não é
vedada nem acarreta, por si só, prejuízos ao
erário, pois é legítimo que empresas
considerem esses tributos quando do cálculo
da equação econômico-financeira de suas
propostas, desde que os preços praticados
estejam de acordo com os paradigmas de
mercado. O que é vedado é a inclusão
do IRPJ e da CSLL no orçamento estimativo da
licitação.
Resumo
Tomada de Contas Especial originada de
auditoria realizada em contratos de repasse
celebrados entre o Departamento
Penitenciário Nacional (Depen) , do Ministério
da Justiça, e o Governo do Estado do
Maranhão, para construção e ampliação de
estabelecimentos prisionais, apurara, entre
outras irregularidades, a inclusão de parcela
referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) na composição do BDI dos
ajustes, implicando suposto prejuízo ao erário
nos contratos auditados.
Ao analisar o ponto, o relator, endossando o
parecer do Ministério Público, destacou que o
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parecer do Ministério Público, destacou que o
voto condutor do Acórdão 1.591/2008 Plenário,
de sua relatoria, “trouxe o entendimento de
que ‘a indicação em destacado na
composição do BDI do imposto de renda
pessoa jurídica e da contribuição social
sobre o lucro líquido não acarreta, por si
só, prejuízos ao erário, pois é legítimo
que empresas considerem esses tributos
quando do cálculo da equação
econômico-financeira de sua proposta’ ”.
Nesse sentido, concluiu o relator que não
haveria ilegalidade “no fato de a empresa
contratada incluir tais rubricas na composição
do seu BDI, desde que os preços praticados
estejam em consonância com os paradigmas
de mercado”.
Por fim, acrescentou que “tanto a Súmula
TCU nº 254/2010 como o art. 9o, do
Decreto 7.983/2013, vedam a inclusão de
tais rubricas apenas no orçamento-base
da licitação, não sendo tais
entendimentos aplicáveis aos preços
ofertados pelos privados”. O Tribunal,
alinhado ao voto do relator, decidiu julgar
regulares com ressalva as contas do gestor e
da empresa contratada, dando-lhes quitação.
Acórdão
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
tomada de contas especial instaurada em
cumprimento ao disposto no item 1.7.3 do
Acórdão 3.052/2012-Plenário,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas
da União, reunidos em sessão Plenária, diante
das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16,
inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992,
julgar regulares com ressalva as contas da
Sra. Eurídice Maria da Nóbrega e Silva Vidigal
(149.409.731-15) e da empresa Verdi Sistemas
Construtivos S.A. (03.928.516/0001-99) ,
dando-lhes quitação;
9.3. arquivar o presente processo.

Desta forma, dada a natureza da matéria,
recomendamos que seja ouvida a Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral acerca da possibilidade de aceitação das
planilhas encaminhadas pela empresa, já aferidas por esta
Unidade de Assessoria.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Pregoeiro.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 15/10/2020, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 15/10/2020, às 10:38, 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
0786214 e o código CRC 1BDEAD26.

0010905-96.2019.6.02.8000 0786214v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2020.
Senhor Assessor-Jurídico da DG,
 
Em atenção ao Parecer 1939 - ACAGE (0786214),

no qual a unidade técnica recomenda que V.Sª avalie a
possibilidade de aceitação das planilhas apresentadas pela
Empresa Kafes Engenharia
Ltda (0786184, 0786185, 0786186, 0786187 e 0786189), as
quais já foram analisadas pela Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão.

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/10/2020, às 10:54, 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
0786248 e o código CRC 7154D9D9.

0010905-96.2019.6.02.8000 0786248v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : ANÁLISE PLANILHAS. CONTRATAÇÃO. ELETRICISTAS. ELEIÇÕES 2020. PE 67/2020.

 

Parecer nº 1941 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Pregoeiro,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos,

conforme encaminhamento de Vossa Senhoria (0786248), no
trato da questão apresentada no Parecer nº 1.939 - ACAGE
(0786214),  no sentido de avaliar a possibilidade de aceitação
das planilhas apresentadas no decorrer do PE em epígrafe,
pela Empresa Kafes Engenharia
Ltda (0786184, 0786185, 0786186, 0786187 e 0786189),
que  já foram analisadas pela Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão, que ponderou:

 
"...Após análise, ratificamos os cálculos
efetuados pela empresa. No entanto,
observamos que a empresa descatou em
suas planilhas os custos relacionados ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e
a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL.
Nesse sentido, registramos que o
Tribunal de Contas da União já se
posicionou contrário a esta prática,
Acórdão TCU nº 950/2007 - Plenário.  Em
outra linha, a mesma Corte de Contas se
posicionou de forma divergente, por meio
do Acórdão TCU nº 648/2016 - Plenário,
...". 

 
Com efeito, o entendimento que se colhe do

referido Acórdão nº 648/2016 - Plenário, é no sentido
apontado pela ACAGE:

 
TCU - Acórdão nº 648/2016 - Plenário
 
“22. No que tange à inclusão de IRPJ e
CSLL na composição do BDI dos
contratos auditados, bem destacou o
Ministério Público de Contas que o voto
condutor do Acórdão 1.591/2008-
Plenário, de minha relatoria, trouxe o
entendimento de que “a indicação em
destacado na composição do BDI do
imposto de renda pessoa jurídica e da
contribuição social sobre o lucro líquido
não acarreta, por si só, prejuízos ao
erário, pois é legítimo que empresas
considerem esses tributos quando do
cálculo da equação econômico-financeira
de sua proposta”.
 
23. Verifico, assim, que não há nenhuma
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ilegalidade no fato de a empresa
contratada incluir tais rubricas na
composição do seu BDI, desde que os
preços praticados estejam em
consonância com os paradigmas de
mercado. Tanto a Súmula TCU nº
254/2010 como o art. 9º, do Decreto
7.983/2013, vedam a inclusão de tais
rubricas apenas no orçamento-base da
licitação, não sendo tais entendimentos
aplicáveis aos preços ofertados pelos
privados.” (TCU - Acórdão nº
648/2016, Plenário)
 

Em prosseguimento, tem-se que a análise isolada de
apenas um dos componentes do preço (custo direto ou BDI)
não é suficiente para caracterizar o sobrepreço, conforme se
verifica ainda no citado Acórdão:

 
“29. Por fim, não se pode afirmar haver
sobrepreço apenas com base no exame
isolado do BDI ou de suas rubricas. Ainda
que se observe alguma inadequação no
valor ou na composição do BDI, tal fato
pode ser mitigado por um desconto
ofertado nos custos diretos praticados
pela empresa, de maneira que o preço do
serviço, assim entendido como o valor do
seu custo direto mais a incidência da taxa
de BDI, esteja compatível com parâmetros
de mercado.
 
30. O TCU tem considerado que a análise
isolada de apenas um dos componentes
do preço (custo direto ou BDI) não é
suficiente para caracterizar o sobrepreço,
pois um BDI contratual elevado pode ser
compensado por um custo direto ofertado
pela licitante abaixo do paradigma, de
forma que o preço do serviço contratado
esteja abaixo do preço de mercado. Foi
exatamente esse entendimento que
constou da ementa do Acórdão
1.551/2008-Plenário, relatado pelo
eminente Ministro Augusto Nardes:
 
“9. Não se admite a impugnação da taxa
de BDI consagrada em processo licitatório
plenamente válido sem que esteja
cabalmente demonstrado que os demais
componentes dos preços finais estejam
superestimados, resultando em preços
unitários completamente dissociados do
padrão de mercado. Na avaliação
financeira de contratos de obras públicas,
o controle deve incidir sobre o preço
unitário final e não sobre cada uma de
suas parcelas individualmente...”.
 
31. Por isso, no relatório que embasou
o Acórdão 2.622/2013-Plenário, foi
consignado que as taxas referenciais de
BDI não têm por objetivo limitar o BDI
das propostas de preços das empresas
licitantes, já que os valores do BDI podem
oscilar de empresa para empresa, de
acordo com as suas características
particulares, tais como: remuneração
desejável, situação econômico-financeira,
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localização e porte da empresa, estrutura
administrativa, número de obras em
execução, nível de competitividade do
mercado etc.
 
32. Nesse sentido, durante a fase de
licitação, a jurisprudência do TCU
entende que a desclassificação de
proposta de licitante que contenha taxa
de BDI acima de limites considerados
adequados só deve ocorrer quando o
preço global ofertado também se revelar
excessivo, dado que a majoração do BDI
pode ser compensada por custos
inferiores aos paradigmas (Acórdão
1.804/2012-Plenário).” (TCU - Acórdão
nº 648/2016, Plenário)
 

Dessa forma, esta AJ-DG não enxerga óbice ao
prosseguimento do feito, pelo motivo apresentado.

 
Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/10/2020, 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
0786265 e o código CRC 66665554.

0010905-96.2019.6.02.8000 0786265v9
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: KAFES ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.971.129/0001-63
Certidão nº: 27243151/2020
Expedição: 15/10/2020, às 17:43:00
Validade: 12/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que KAFES ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.971.129/0001-63, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.971.129/0001-63
Razão Social: KAFES ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: KAFES ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 925937 - ECT - DIRETORIA REGIONAL SAO PAULO INTERIOR
Data Aplicação: 29/06/2016
Número do Processo: 53174000862201500
Descrição/Justificativa: Empresa desclassificada no PGE 246/2014; Motivo: Após três convocações via

chat e e-mail solicitando o envio da planilha de custos ( apêndice 1, modelo I-
B) corrigida não obtivemos sucesso na resposta pela empresa, assim sendo,
desclassificamos-a tendo em vista o não encaminhamento da referida planilha
refletindo a exatidão do lance ofertado.

Ocorrência 1:

Emitido em: 15/10/2020 16:17 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.971.129/0001-63
Razão Social: KAFES ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: KAFES ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

CREA AL WEB9678/2014 -

CREA AL 652317/2015 -

Emitido em: 15/10/2020 16:17 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.971.129/0001-63
Razão Social: KAFES ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: KAFES ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Sertãozinho / São Paulo
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

248
Estudos e Projetos de Instalação de Gás -  Instalações  Pre-Diais /
Industriais

Ativo

1538 Instalações Prediais Elétricas Ativo

1554 Instalações Prediais Telefônicas Ativo

1597
Obras Civis Instalações Prediais - Som Ambiente / Sistema
Audiovisual

Ativo

12963
Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção  - Aparelhos
Médico/Odontológico/Hospitalar

Ativo

Emitido em: 15/10/2020 16:19 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.971.129/0001-63
Razão Social: KAFES ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: KAFES ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 15/10/2020 16:42 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.971.129/0001-63
Razão Social: KAFES ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia: KAFES ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 15/10/2020 16:42 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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�X�O�e\O_yYÒ\_̀YeWO]Y[O�eaw�e\[OZ\dYOYeO]Y[O�eaw�e\[O]\̂ ŶaWOd_vwed[O_aOb\Xd̂yYOb\O�eaw�e\[OYè[YO]a[̀dXd]a_̀\O]Ỳ\_Xdaw
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YeO\ZO]a[̀\WObd[\̀aOYeOd_bd[\̀aZ\_̀\WOXYZe_dXabYOYeObd̂XèdbYOXYZO�eaw�e\[OYè[YO]a[̀dXd]a_̀\O]Ỳ\_XdawOYeOb\OvàYObY
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PW7642H42EWP�42SP�PSPW5P2E42�5PQ20-

CSPR4P6S4 0_I01IJ1J1
0.8L.8LM

CESE2Y:>ZB2Z@[Z@D:=?:2Z?=Z;?2\2:WP�42X4W74XEH4-

CSPR4P6S4 0_I01IJ1J1
0.8.18__

CESE2Y:>ZB2Z@[Z@D:=?:2Z?=Z;?2\2BSwEx2;6X65EW5P/2F4E25ESHP-2B4G6X654242PW7642HEV2UGEW6G�EV
W42�4SQE542CA>

Ata PREGÃO ELETRÔNICO 67/2020 (0786985)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 817



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%���"#&���'!(")#�$� �� *�+

,-./012 3453657676
3896493:

,0;<=>?@>0A=0->=B?=?C=>;0D0E=>?FGHI,?IJKIJLGMNG?INMIONB?PJ@Q5P@H9?33RS:3R37S56663T
84B?0;U-=V?=?2;0W=?X2>2?=?Y/01?3R

33RS:3R37S56663T
84

3453657676
38964944

QZ?0;U-0-

@>0A=0->= 3453657676
38974944

@2>2?FGHI,?IJKIJLGMNG?INMION?T?,>[2\?O-D-/2;/0B?-;C=>1=?]V0?0;D21-;<0-?2?X>=X=./2?0?2.
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0C0/V2E2?X0̂2?GPGKI9?RRRhs>2/2T.0?E0?@>0Ag=?Î0/>p;-D=?;t?8:57676?[6::7:8a\?]V0?U-.2?2
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q0.X2D<=?@MIK?[6:ea3S4\B?X2>2?2;Ẑ-.0?E2.?E=DV10;/2lu0.?2X>0.0;/2E2.?X0̂2?01X>0.2
FGHI,?I;A0;<2>-2?[6:ea3S3?0?6:ea3S7\?01?2/0;E-10;/=?f?;=..2?v̂/-12?2;Ẑ-.0B?@2>0D0>?;t
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L1;1<@ABC+<CDECDFAGHA<CHGCIH<Q<NNN<ut?aT:-<4<U1T:;<v<ut?aT:<2<Q<g1T:;<Gk<O2PJRPJ<ut?aT:
6<Q<g1T:;<Gk<66PJRZJ<ut?aT:<S<Q<g1T:;<Q<Gk<ZPoJZ2J<ut?aT:<3<Q<g1T:;<Gk<2oRJOOJ<ut?aT:<Z<Q
g1T:;<Gk<66PJP5N<pmpAI<ALwGAjm7<Gk<6N2SoJZ6N<pmpAI<HDBmGuAjm7<Gk<6N23oJ2oN<i

L;/X:/,;: 2342546565
2P76P7S5

L1;1<@ABC+<CDECDFAGHA<CHGCIH<Q<AXa1;?:<:<b;:8a8>,10/8.:<?/<gN+h

22NOP2N26O45552Q
RS

2342546565
2P7SZ73P

+;J<L;/X:/,;:J<8:-<>:8>/?1<b;1n:<1.l<10189̂<1-<O7559N

L;/X:/,;: 2342546565
2P7So752

L1;1<@ABC+<CDECDFAGHA<CHGCIH<Q<j/<1>:;?:<>:0<:<b;1n:<-aX/;,?:<b:;<gN+hN<H;/0:-
>:8U:>1;<18/V:N<AXa1;?1;/0:-<1.l<10189̂J<?,1<2Z42546565J<c-<O755<9:;1-<?1<0189̂N

L;/X:/,;: 2342546565
2P7So736

L1;1<@ABC+<CDECDFAGHA<CHGCIH<Q<H;/0:-<-a-b/8?/;<1<-/--̂:</T/.;_8,>1</<:<-,-./01<=,>1;̀
/0<1]/;.:<b1;1<fa/<gN+h<b;:>/?1<c<da8.1?1<?1-<bT18,T91-<>:8=:;0/<?/./;0,81?:<b/T1<AKAECN

+,-./01 2342546565
2P7SO75S

+/89:;<=:;8/>/?:;<@ABC+<CDECDFAGHA<CHGCIHJ<KDLM4KLB7<22NOP2N26O45552QRSJ<-:T,>,.:<:
/8U,:<?:<18/V:<;/=/;/8./<1:<W./0<2N

L;/X:/,;: 2342546565
2P7SO72Z

L1;1<@ABC+<CDECDFAGHA<CHGCIH<Q<A8/V:<>:8U:>1?:N

L;/X:/,;: 2342546565
2P73273Z

+;-[1-\<I,>,.18./-J<]:1<.1;?/N<H;/0:-<-a-b/8?/;<1<b;/-/8./<-/--̂:</T/.;_8,>1</<;/.:;81;/0:-J
10189̂J<?,1<2Z42546565J<c-<O755<9:;1-<?1<0189̂N<H8=:;0:<fa/<:<-,-./01<=,>1;̀</0<1]/;.:
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,-.-/012/-/23,.24-/5-624/78928:-.;-/,.<=2>-/-/-82?-@A</>-4/,B-8;B:-4C/=<86<.32/D-.2=2.
EF=8;=</>-/GHGI7J/G9.->2@</-/,-.K;=;,-@A</>2/K<><4J

L;4K23- MNOMPOQPQP
MRSNMSTU

L28:<./D.29<2;.<C/</6<.82=2><./5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[ZC/HWD\OHDVS/MMJR]MJMQROPPPM̂
_TC/28̀;<1/</-82?</,-.-/</aK23/MJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
PRSPMSQT

L.4c-4d/[;=;K-8K24C/e<3/>;-J/f2=B-.</.2-e2.K</</,.2428K2/D.29A</7B2K.g8;=<J/Z86<.3</012
28=-3;8:2;/-/><=1328K-@A</-82?->-/,2B-/73,.24-/5-624/78928:-.;-/7;.2B;/h/18;>->2/KF=8;=-

GHGI7/,-.-/-8iB;42J/D2@</-/928K;B2j-/012/-91-.>23/</.2K<.8</><4/-1K<4J/ke.;9-><J

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
PRSQRSPT

L.4c-4d/[;=;K-8K24C/6-̀<./-91-.>-.J

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MPSTQSbP

L.4c-4d/[;=;K-8K24C/6-̀<./-91-.>-.J

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MPSbUSQ]

L.4c-4d/[;=;K-8K24C/;86<.3</012/-4/,B-8;B:-4/24KA</23/-8iB;42/,2B-4/18;>->24/KF=8;=-4/>24K2
EY7J/Y2K<.8-.23<4/h4/MNSTP/:<.-4J/ke.;9-></,2B-/,-.K;=;,-@A</>2/K<><4J

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTMSPN

L.4c-4d/[;=;K-8K24C/e<-/K-.>2J/f2=B-.</.2-e2.K</</,.2428K2/D.29A</7B2K.g8;=<J

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTQSQM

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/L.c-d/[;=;K-8K2C/e<-/K-.>2J/E.-84=.2̀</</;8K2;.</K2<./><
D-.2=2./MRTROQPQP/̂/GHGI7S/JJJl/E.-K-̂42/>2/D.29A</7B2K.g8;=</8m/_]OQPQP/cP]]Q]_bd/012
;̀4-/-/=<8K.-K-@A</>2/,244<-/n1.a>;=-/,-.-/,.24K-@A<C/>2/6<.3-/8A</=<8Ka81-C/>2/42.̀;@<4/>2
2B2K.;=;4K-C/,-.-/-K28>2./h4/82=244;>->24/=-.K<.i.;-4/>-/\14K;@-/7B2;K<.-B/̂/7B2;@o24/QPQPJ/JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTQSTR

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ/k4/-1K<4/6<.-3/28̀;-><4/,2B</L28:<./D.29<2;.<C
f24,-=:</DY7I/cP]U_MRPdC/,-.-/-62.;@A</>-4/8<̀-4/,B-8;B:-4/-,.2428K->-4/,2B-/23,.24-
5GV7L/78928:-.;-/23/-K28>;328K</h/8<44-/pBK;3-/-8iB;42C/D-.2=2./8m/MRTM/O/QPQP/̂/EY7̂

G[ODY7OGHGI7/̂/P]Ub]bQJ/JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTQSbN

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ/G,q4/-8iB;42C/.-K;6;=-3<4/<4/=iB=1B<4/262K1-><4/,2B-
23,.24-J/W</28K-8K<C/<e42.̀-3<4/012/-3,.24-/>24=-K<1/23/41-4/,B-8;B:-4/<4/=14K<4
.2B-=;<8-><4/-</Z3,<4K</>2/Y28>-/D244<-/\1.a>;=-/̂/ZYD\/2/-/H<8K.;e1;@A</L<=;-B/4<e.2/<

[1=.</[a01;></̂/HL[[J/JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTTSMT

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ/W2442/428K;><C/.29;4K.-3<4/012/</E.;e18-B/>2/H<8K-4
>-/r8;A</ni/42/,<4;=;<8<1/=<8K.i.;</-/24K-/,.iK;=-C/G=q.>A</EHr/8m/RbPOQPP]/̂/DB28i.;<J/73
<1K.-/B;8:-C/-/3243-/H<.K2/>2/H<8K-4/42/,<4=;<8<1/>2/6<.3-/>;̀2.928K2C/,<./32;</><

G=q.>A</EHr/8m/_NUOQPM_/̂/DB28i.;<C/K.-j28></<4/4291;8K24/-.91328K<4S/JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTNSPT

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/G=q.>A</EHr/8m/_NUOQPM_/s/DB28i.;</7818=;-></G
;8=B14A<C/8-/=<3,<4;@A</></tfZ/=<84K-8K2/>-4/,.<,<4K-4/>-4/B;=;K-8K24C/></Z3,<4K</>2/Y28>-
D244<-/\1.a>;=-/cZYD\d/2/>-/H<8K.;e1;@A</L<=;-B/4<e.2/</[1=.</[a01;></cHL[[d/8A</F/̀2>->-
823/-=-..2K-C/,<./4;/4qC/,.2n1aj<4/-</2.i.;<C/,<;4/F/B29aK;3</012/23,.24-4/=<84;>2.23/24424

K.;e1K<4/01-8></></=iB=1B</JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTNSbQ

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ/>-/201-@A</2=<8g3;=<̂6;8-8=2;.-/>2/41-4/,.<,<4K-4C
>24>2/012/<4/,.2@<4/,.-K;=-><4/24K2n-3/>2/-=<.></=<3/<4/,-.->;93-4/>2/32.=-><J/k/012/F
2̀>-></F/-/;8=B14A</></ZYD\/2/>-/HL[[/8</<.@-328K</24K;3-K;̀</>-/B;=;K-@A<J/Y2413</E<3->-
>2/H<8K-4/74,2=;-B/<.;9;8->-/>2/-1>;K<.;-/.2-B;j->-/23/=<8K.-K<4/>2/.2,-442/=2B2e.-><4/28K.2

</f2,-.K-328K</D28;K28=;i.;</JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTbSMP

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJW-=;<8-B/cf2,28d/C/></u;8;4KF.;</>-/\14K;@-C/2/<
I<̀2.8</></74K-></></u-.-8:A<C/,-.-/=<84K.1@A</2/-3,B;-@A</>2/24K-e2B2=;328K<4

,.;4;<8-;4C/-,1.-.-C/28K.2/<1K.-4/;..291B-.;>->24C/-/;8=B14A</>2/,-.=2B-/.262.28K2/-</Z3,<4K<
>2/Y28>-/D244<-/\1.a>;=-/cZYD\d/2/h/H<8K.;e1;@A</L<=;-B/4<e.2/</[1=.</[a01;></cHL[[d/8-

=<3,<4;@A</></tfZ/><4/-n14K24C/;3,B;=-8></JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTbSbT

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ/41,<4K</,.2n1aj</-</2.i.;</8<4/=<8K.-K<4/-1>;K-><4J/G<
-8-B;4-./</,<8K<C/</.2B-K<.C/28><44-8></</,-.2=2./></u;8;4KF.;</DpeB;=<C/>24K-=<1/012/</̀<K<
=<8>1K<./></G=q.>A</MJbRMOQPPU/DB28i.;<C/>2/41-/.2B-K<.;-C/vK.<1?2/</28K28>;328K</>2/012
w-/;8>;=-@A</23/>24K-=-></8-/=<3,<4;@A</></tfZ/></;3,<4K</>2/.28>-/,244<-/n1.a>;=-/2/>-

=<8K.;e1;@A</4<=;-B/4<e.2/JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNST_SQP

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ/</B1=.</Ba01;></8A</-=-..2K-C/,<./4;/4qC/,.2n1aj<4/-<
2.i.;<C/,<;4/F/B29aK;3</012/23,.24-4/=<84;>2.23/24424/K.;e1K<4/01-8></></=iB=1B</>-

201-@A</2=<8g3;=<̂6;8-8=2;.-/>2/41-/,.<,<4K-x/yJ/W2442/428K;><C/=<8=B1;1/</.2B-K<./012/8A<
:-̀2.;-/;B29-B;>->2/v8</6-K</>2/-/23,.24-/=<8K.-K->-/;8=B1;./K-;4/.1e.;=-4/8-/=<3,<4;@A</><

421/tfZC/>24>2/012/<4/,.2@<4/JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNST]SPM

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ,.-K;=-><4/24K2n-3/23/=<84<8z8=;-/=<3/<4/,-.->;93-4
>2/32.=-><yJ/D<./6;3C/-=.24=28K<1/012/vK-8K</-/Lp31B-/EHr/8m/QbNOQPMP/=<3</</-.KJ/R<C/><
f2=.2K</]JRUTOQPMTC/̀2>-3/-/;8=B14A</>2/K-;4/.1e.;=-4/-,28-4/8</<.@-328K<̂e-42/>-

B;=;K-@A<C/8A</428></K-;4/28K28>;328K<4/-,B;=ì2;4/-<4/,.2@<4/<62.K-><4/,2B<4/,.;̀-><4yJ/k
E.;e18-BC/-B;8:-></-</̀<K</></.2B-K<.C/JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNST]SNb

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ/>2=;>;1/n1B9-./.291B-.24/=<3/.244-B̀-/-4/=<8K-4/><
924K<./2/>-/23,.24-/=<8K.-K->-C/>-8><̂B:24/01;K-@A<J/G=q.>A</{ZLEkLC/.2B-K-><4/2

>;4=1K;><4/24K24/-1K<4/>2/K<3->-/>2/=<8K-4/24,2=;-B/;84K-1.->-/23/=13,.;328K</-</>;4,<4K<
8</;K23/MJ]JT/></G=q.>A</TJPbQOQPMQ̂DB28i.;<C/JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTUSQb

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ/GHkYfGu/<4/u;8;4K.<4/></E.;e18-B/>2/H<8K-4/>-/r8;A<C
.218;><4/23/4244A</DB28i.;-C/>;-8K2/>-4/.-jo24/2?,<4K-4/,2B</Y2B-K<.C/23S/RJMJ/=<3

618>-328K</8<4/-.K4J/MmC/;8=;4</ZC/M_C/;8=;4</ZZC/MU/2/QTC/;8=;4</ZZC/>-/[2;/UJNNTOMRRQC/n1B9-.
.291B-.24/=<3/.244-B̀-/-4/=<8K-4/>-/L.-J/71.a>;=2/u-.;-/>-/Wqe.29-/2/L;B̀-/{;>;9-B

cMNRJNPRJ]TM̂Mbd/2/>-/23,.24-/{2.>;/JJJ

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSTRSMR

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJ/L;4K23-4/H<84K.1K;̀<4/LJGJ/cPTJRQUJbM_OPPPM̂RRd/C
>-8><̂B:24/01;K-@A<|/RJTJ/-.01;̀-./</,.2428K2/,.<=244<J/f24K-/6<.3-C/>->-/-/8-K1.2j-/>-
3-KF.;-C/.2=<328>-3<4/012/42n-/<1̀;>-/-/G44244<.;-/\1.a>;=-/>-/f;.2K<.;-̂I2.-B/-=2.=-/>-
,<44;e;B;>->2/>2/-=2;K-@A</>-4/,B-8;B:-4/28=-3;8:->-4/,2B-/23,.24-C/ni/-62.;>-4/,<./24K-

r8;>->2/>2/G44244<.;-J/JJJl

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSNPSbU

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/L.c-d/[;=;K-8K2C/K.-84=.2̀</</;8K2;.</K2<./></D-.2=2.
MRNMOQPQPC/,.<62.;></,2B</L28:<./G44244<.̂\1.a>;=</>-/f;.2@A<̂I2.-B/>24K2/E.;e18-BS

D.29<2;.< MbOMPOQPQP
MNSNMSTP

D-.-/5GV7L/7WI7WXGYZG/7ZY7[Z/̂/JJJlW24K-/G\̂fI/<4/,.2428K24/-1K<4/2B2K.g8;=<4C/=<86<.32
28=-3;8:-328K</>2/{<44-/L28:<.;-/cP]U_QNUdC/8</K.-K</>-/0124KA</-,.2428K->-/8</D-.2=2.
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,-./0121.3.45467.89:;<=/>?@.,A.BC,DEFA.FC.GHGIEGJ.G.KABBELEIEFGFC.FC.GMCEDGNOA.FGB.KIG,EIPGB
GKJCBC,DGFGB.,A.FCMAJJCJ.FA.Q7.CR.CKSTJGUC@.KCIG.7RKJCBG.VGUCB.7,TC,PGJEG.WDFG.89:;</;>@

9:;</;X@.9:;</;<@.9:;</;:.C.000

QJCTACEJA /XY/9Y=9=9
/>Z>/ZX:

QGJG.V4[7\.7]67]̂ 4_̀4.7̀_7Ẁ.3.000.9:;</;1?@.abC.cd.UAJGR.G,GIEBGFGB.KCIG.4BBCBBAJEG.FC
5A,DGB.C.4KAEA.e.6CBDOA@.abC.KA,FCJAbZ.f0004KgB.G,dIEBC@.JGDEUEMGRAB.AB.MdIMbIAB.CUCDbGFAB
KCIG.CRKJCBG0.]A.C,DG,DA@.ALBCJHGRAB.abC.G.CRKJCBG.FCBMGDAb.CR.BbGB.KIG,EIPGB.AB.MbBDAB
JCIGMEA,GFAB.GA.̀RKABDA.FC._C,FG.QCBBAG.hbJSFEMG.3.̀_Qh.C.G.5A,DJELbENOA.\AMEGI.BALJC.A

WbMJA.WSabEFA.3.5\WW0.000

QJCTACEJA /XY/9Y=9=9
/>Z>2Z2;

QGJG.V4[7\.7]67]̂ 4_̀4.7̀_7Ẁ.3.000.]CBBC.BC,DEFA@.JCTEBDJGRAB.abC.A.iJELb,GI.FC.5A,DGB
FG.j,EOA.cd.BC.KABEMEA,Ab.MA,DJdJEA.G.CBDG.KJdDEMG@.4MgJFOA.i5j.,-.1X9Y=99:.3.QIC,dJEA0.7R
AbDJG.IE,PG@.G.RCBRG.5AJDC.FC.5A,DGB.BC.KABEMEA,Ab.FC.UAJRG.FEHCJTC,DC@.KAJ.RCEA.FA

4MgJFOA.i5j.,-.<>;Y=9/<.3.QIC,dJEA@.000f0.000

QJCTACEJA /XY/9Y=9=9
/>Z>>Z=;

QGJG.V4[7\.7]67]̂ 4_̀4.7̀_7Ẁ.3.000.5AR.CUCEDA@.A.C,DC,FERC,DA.abC.BC.MAIPC.FA.JCUCJEFA
4MgJFOA.,-.<>;Y=9/<.3.QIC,dJEA@.k.,A.BC,DEFA.GKA,DGFA.KCIG.45467Z.i5j.3.4MgJFOA.,-

<>;Y=9/<.3.QIC,dJEA.l==0.]A.abC.DG,TC.e.E,MIbBOA.FC.̀_Qh.C.5\WW.,G.MARKABENOA.FA.mǹ.FAB
MA,DJGDAB.GbFEDGFAB@.LCR.FCBDGMAb.A.oE,EBDkJEA.QpLIEMA.FC.5A,DGB.abC.A.HADA.MA,FbDAJ.FA

4MgJFOA./0X1/Y=99;3QIC,dJEA@.FC.RE,PG.000

QJCTACEJA /XY/9Y=9=9
/>Z>>ZX;

QGJG.V4[7\.7]67]̂ 4_̀4.7̀_7Ẁ.3.000.JCIGDAJEG@.DJAbqC.A.C,DC,FERC,DA.FC.abC.lG.E,FEMGNOA
CR.FCBDGMGFA.,G.MARKABENOA.FA.mǹ.FA.ERKABDA.FC.JC,FG.KCBBAG.cbJSFEMG.C.FG.MA,DJELbENOA
BAMEGI.BALJC.A.IbMJA.ISabEFA.,OA.GMGJJCDG@.KAJ.BE.Bg@.KJCcbSrAB.GA.CJdJEA@.KAEB.k.ICTSDERA.abC
CRKJCBGB.MA,BEFCJCR.CBBCB.DJELbDAB.abG,FA.FA.MdIMbIA.FG.CabGNOA.CMA,sREMA3UE,G,MCEJG.FC

BbG.KJAKABDGt0.000

QJCTACEJA /XY/9Y=9=9
/>Z>XZ=/

QGJG.V4[7\.7]67]̂ 4_̀4.7̀_7Ẁ.3.000.=20.uCJEUEMA@.GBBER@.abC.,OA.Pd.,C,PbRG.EICTGIEFGFC.,A
UGDA.FC.G.CRKJCBG.MA,DJGDGFG.E,MIbEJ.DGEB.JbLJEMGB.,G.MARKABENOA.FA.BCb.mǹ@.FCBFC.abC.AB
KJCNAB.KJGDEMGFAB.CBDCcGR.CR.MA,BA,v,MEG.MAR.AB.KGJGFETRGB.FC.RCJMGFA0.iG,DA.G.\pRbIG
i5j.,-.=X>Y=9/9.MARA.A.GJD0.1-@.FA.nCMJCDA.:01;2Y=9/2@.HCFGR.G.E,MIbBOA.FC.DGEB.JbLJEMGB

GKC,GB.,A.AJNGRC,DA3LGBC.FG.000

QJCTACEJA /XY/9Y=9=9
/>Z><Z/=
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QGJG.V4[7\.7]67]̂ 4_̀4.7̀_7Ẁ.3.iJG,BMJCHA.A.E,DCEJA.DCAJ.FA.nCBKGMPA.KJAUCJEFA.KCIG
\CNOA.FC.oG,bDC,NOA.C._CKGJAB.8\o_?@.abG,FA.FGB.G,dIEBCB.DkM,EMGB.FG.QJAKABDG.C.4DCBDGFA
FC.5GKGMEFGFC.ikM,EMGZ.000f7R.JCBKABDG.GA.nCBKGMPA.Q_76.9:;>:X=@.CBDG.BCDAJEGI.E,UAJRG
abC.A.GDCBDGFAFC.MGKGMEFGFC.DkM,EMG.GKJCBC,DGFA.KCIG.CRKJCBG.89:;><;2?.CBDd.FC.GMAJFA

MAR.GB.KJCBMJENyCB.FA.iCJRA.FC._CUCJw,MEG@000

QJCTACEJA /XY/9Y=9=9
/>ZX=Z=X
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50536397449Usuário:

15/10/2020 17:54:26Data e hora da consulta:

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

KAFES ENGENHARIA EIRELI Adimplente11971129
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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zz��vz�zx�wtttz�ü �E�UR~VLERQP�U|ED§E�������tttt�EµQRVLErUXV�MQYV|ED§E�����}��ztt

¶f_ab̀ ab̀ ge_]qò
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 8085 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE ACAGE
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0784104

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada? X  0786214 E 0786265

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0784780

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

0785712

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 0786930

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0786956

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0787010

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0786981

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0786962

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0786979

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0786980

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0786971

REGISTRO COMERCIAL: 0784742

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0786961

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0786947

CONSULTA CONSOLIDADA: 0786931

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0786936

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0786933

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 0786931

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0786945

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0786985

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
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26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0787013

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0786183

Resultado Fornecedor: 0787009

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/10/2020, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787015 e o código CRC 71C63F87.

0010905-96.2019.6.02.8000 0787015v9

Informação 8085 (0787015)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 829



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO :  0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO  : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Eleições 2020. Pregão Eletrônico n.º 67/2020. Contratação de eletricistas.

 

Parecer nº 1957 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 67/2020

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para
atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as
Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas no
Edital e seus anexos.
 
Licitante(s) vencedor(es): KAFES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ
nº 11.971.129/0001-63, no valor negociado de R$ 99.995,91
(noventa e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e
noventa e um centavos).
 

 
Trata-se de análise quanto à regularidade do

procedimento licitatório com base na lista de verificação a seguir,
estabelecida conforme Portaria da Presidência n.º 226/2018.

 
Feita a reserva de crédito para a aquisição objeto deste

processo para este exercício (0407779 e 0408023).
 
Verificado o procedimento, ratificada as planilhas de

composição dos custos indicadas em Despacho PREG 0786190 por
meio de Parecer dessa Unidade técnica de n.º 1939/2020 (0786214),
após ouvida a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0786265),
corroborado pela lista de verificação concernente à fase de seleção
do fornecedor apresentado pelo pregoeiro responsável (0787015), a
fim de concluir pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21/06/93, recomendamos a
juntada de declaração CNJ de não nepotismo consignada pelo sócio
majoritário, em atenção ao item 3.3., "6", do edital que rege este
certame (0772765), razão pela qual suscitamos o retorno destes à
Secretaria de Administração para providências. 

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
 

De acordo.
À Secretaria de Administração.
 

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora-Chefe 
ACAGE

 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes à
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análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam
do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93,
art. 38, II

SIM

 
 

DOU (28/09/2020) - 0772772
TRE/AL (28/09/2020) - 0773427

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios
previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:
 
Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será
iniciada com a convocação dos interessados por meio da
publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no
sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da
licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a
publicação ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado,
do Distrito Federal ou do Município e no sítio eletrônico oficial
do órgão ou da entidade promotora da licitação.
 
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM
DOU (28/09/2020) - 0772772
TRE/AL (28/09/2020) - 0773427

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da
licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do
certame?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.

SIM
Publicação: 28/09/2020 (0772772)
Abertura das propostas: 13/10/2020
(0786985)

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos avisos, esclarecimentos e impugnações, dos
lances ofertados na ordem de classificação, da suspensão e do
reinício da sessão, se for o caso, da aceitabilidade da proposta
de preço, da habilitação, da decisão sobre o saneamento de
erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos recursos
porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM 0786985, 0787009 e 0787013

5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do
processo?
 
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM

Termo de Adjudicação (0787013)
 
OBS.: a publicação no DOU será
efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta
do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".

--
NÃO SE APLICA.
OCORRERÁ NA FASE DA
HOMOLOGAÇÃO.

7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial)
constam do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, X, e Lei n.º 8.666/93, art.

 NÃO

Certidão SICAF (0786930)
Relatórios SICAF
(0786962, 0786979 e 0786980)
 
Certidão Justiça do Trabalho (0786956)
Certidão tributos estaduais/municipais
(0786930)
Consulta consolidada TCU (0786931)
Situação do sócio majoritário
(0786945 e 0786947)
Contrato social em vigor e alterações
(0784742 e 0784746)
CNPJ (0786933)
Atestado de Capacidade técnica
(0784683) - com aprovação em
Despacho SMR 0784780
Proposta final do licitante (0786183)
Declaração CNJ - Nepotismo
(AUSENTE)
Certidão negativa de falência e
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38, XII, combinado com o art. 32. Certidão negativa de falência e
concordata (0786961)
Declaração de inexistência de fatos
(0786981 - fl.3)
Declaração de concordância com o edital
(0786981 - fl.5)
Declaração de que não emprega menor
(0786981 - fl.1)
Declaração de elaboração
independente (0786981 - fl.6)
Declaração não utilização de trabalho
forçado (0786981 - fl.2)
Declaração de acessibilidade (0786981 -
fl.7)
Declaração ME/EPP (0786981 - fl.4)
CADIN (0787010)
Balanço patrimonial (0786958)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na
data da sessão? SIM  

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por
pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0784742 e 0786183

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a
futura contratada esteja apenada com impedimento ou
suspensão de licitar com a União e foi verificada a inexistência
de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM

 
 
0786931
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 16/10/2020, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 16/10/2020, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787094 e o código CRC 1CEF7E97.

0010905-96.2019.6.02.8000 0787094v20
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2020.
Em atenção ao Parecer 1957, da ACAGE

(doc. 0787094), remeto os autos ao Sr. Pregoeiro, para
complemento da instrução. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2020, às 22:13, 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
0787952 e o código CRC 9FFF4857.

0010905-96.2019.6.02.8000 0787952v1
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E-mail - 0787959

Data de Envio: 
  17/10/2020 08:12:00

De: 
  TRE-AL/Pregoeiro <pregoeiro@tre-al.jus.br>

Para:
    jflaviopiedade@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação de envio de documentação habilitatória

Mensagem: 
  Sr. José Flávio da Piedade, bom dia.

Solicito a Declaração CNJ de não nepotismo, conforme item 3.3., "6" do Edital, conforme modelo em
anexo.

Atenciosamente.

João Hermínio de Barros Neto
Pregoeiro - TRE - AL
82 2122 7706 / 7770

Anexos:
    DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2020.
Senhora Assessora da ACAGE,
 
Em atenção ao Despacho GSAD (0787952), faço

juntar a Declaração de Inexistência da Prática de Nepotismo,
assinada pelo Sr. José Flávio da Piedade, Sócio da Empresa
Kafes Engenharia Eireli ME, conforme evento 0787972.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 17/10/2020, às 08:51, 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
0787979 e o código CRC 11FDC0B8.

0010905-96.2019.6.02.8000 0787979v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO :  0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO  : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Eleições 2020. Pregão Eletrônico n.º 67/2020. Contratação de eletricistas. Reanálise.

 

Parecer nº 1964 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 67/2020

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para
prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista, para
atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as
Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas no
Edital e seus anexos.
 
Licitante(s) vencedor(es): KAFES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ
nº 11.971.129/0001-63, no valor negociado de R$ 99.995,91
(noventa e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e
noventa e um centavos).
 

 
Retornam os autos a fim de que seja dada continuidade

na análise quanto à regularidade do procedimento licitatório com
base na lista de verificação a seguir, estabelecida conforme Portaria
da Presidência n.º 226/2018, visando atender, para isso, ao
apontamento trazido em Parecer anterior dessa Unidade técnica de
n.º 1957/2020 (0787094) concernente à juntada de declaração
CNJ de não nepotismo consignada pelo sócio majoritário, em atenção
ao item 3.3., "6", do edital que rege este certame (0772765), fato
este que agora que se verifica (0787972).

 
Desta feita, verificado o procedimento, corroborado pela

lista de verificação concernente à fase de seleção do fornecedor
apresentado pelo pregoeiro responsável (0787015), concluimos pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado sob a
modalidade Pregão Eletrônico, regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos
Decretos nº 10.024/2019 e nº 8.538/2015, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666, de 21/06/93, razão pela qual recomendamos o envio
destes à Diretoria-Geral para conhecimento e providências. 

 
Em tempo, cumpre informar que no antecedente Parecer

acima mencionado (0787094), quando da informação quanto
à efetivação da devida reserva de crédito para a aquisição objeto
deste processo, foram equivocadamente relacionados documentos
SEI não condizentes ao procedimento - 0407779 e 0408023 -,
quando, na verdade, os eventos SEI corretos são os de
n.º 0759684 e 0763338, relativos aos empenhos PE306/2020 e
PE310/2020, garantidores da pretensa contratação.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
 

De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora-Chefe 

Parecer 1964 (0787998)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 837



ACAGE

 

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes à
análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,

na modalidade pregão eletrônico.
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam
do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8, XIII, “a” e Lei n.º 8.666/93,
art. 38, II

SIM

 
 

DOU (28/09/2020) - 0772772
TRE/AL (28/09/2020) - 0773427

 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios
previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:
 
Art. 20.  A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será
iniciada com a convocação dos interessados por meio da
publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no
sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da
licitação.
Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o § 3º do art. 1º, a
publicação ocorrerá na imprensa oficial do respectivo Estado,
do Distrito Federal ou do Município e no sítio eletrônico oficial
do órgão ou da entidade promotora da licitação.
 
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 20.

SIM
DOU (28/09/2020) - 0772772
TRE/AL (28/09/2020) - 0773427

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da
licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do
certame?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.

SIM
Publicação: 28/09/2020 (0772772)
Abertura das propostas: 13/10/2020
(0786985)

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos avisos, esclarecimentos e impugnações, dos
lances ofertados na ordem de classificação, da suspensão e do
reinício da sessão, se for o caso, da aceitabilidade da proposta
de preço, da habilitação, da decisão sobre o saneamento de
erros ou falhas na proposta ou na documentação, dos recursos
porventura interpostos, das respectivas análises e decisões e
do resultado da licitação?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XII, alíneas “a” até “j”.

SIM 0786985, 0787009 e 0787013

5

O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do
processo?
 
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM

Termo de Adjudicação (0787013)
 
OBS.: a publicação no DOU será
efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta
do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".

--
NÃO SE APLICA.
OCORRERÁ NA FASE DA
HOMOLOGAÇÃO.

Certidão SICAF (0786930)
Relatórios SICAF
(0786962, 0786979 e 0786980)
 
Certidão Justiça do Trabalho (0786956)
Certidão tributos estaduais/municipais
(0786930)
Consulta consolidada TCU (0786931)
Situação do sócio majoritário
(0786945 e 0786947)
Contrato social em vigor e alterações
(0784742 e 0784746)
CNPJ (0786933)
Atestado de Capacidade técnica
(0784683) - com aprovação em
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7

Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial)
constam do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, X, e Lei n.º 8.666/93, art.
38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

Despacho SMR 0784780
Proposta final do licitante (0786183)
Declaração CNJ - Nepotismo (0787972)
Certidão negativa de falência e
concordata (0786961)
Declaração de inexistência de fatos
(0786981 - fl.3)
Declaração de concordância com o edital
(0786981 - fl.5)
Declaração de que não emprega menor
(0786981 - fl.1)
Declaração de elaboração
independente (0786981 - fl.6)
Declaração não utilização de trabalho
forçado (0786981 - fl.2)
Declaração de acessibilidade (0786981 -
fl.7)
Declaração ME/EPP (0786981 - fl.4)
CADIN (0787010)
Balanço patrimonial (0786958)

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na
data da sessão? SIM  

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por
pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0784742 e 0786183

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a
futura contratada esteja apenada com impedimento ou
suspensão de licitar com a União e foi verificada a inexistência
de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)?

SIM
 
0786931
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 17/10/2020, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 17/10/2020, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787998 e o código CRC 963BB090.

0010905-96.2019.6.02.8000 0787998v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 17 de outubro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de procedimento objetivando à contratação de

pessoa jurídica especializada para prestação, de forma não contínua,
de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias
da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme
especificações e condições assentadas no Edital e seus anexos.

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão, por meio do Parecer 1964 (0787998), submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência, para os
fins de homologação do referido pregão eletrônico, nos
termos dispostos no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e do
Decreto nº 10.024/2019.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/10/2020, às 11:22, 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
0788019 e o código CRC DB439963.

0010905-96.2019.6.02.8000 0788019v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010905-96.2019.6.02.8000
INTERESSADO : gsad
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico nº 67/2020. Contratação de eletricistas.

 

Decisão nº 2500 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, por meio do Parecer nº 1964 (0787998), em complemento ao
Parecer nº 1957 (0787094), atestando a legalidade de todo o
certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 67/2020, cujo objeto é a
contratação de pessoa jurídica especializada para prestação, de
forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender às
necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições
Municipais 2020, conforme especificações e condições assentadas no
Edital e seus anexos (0772765), adjudicado à empresa KAFES
ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ  sob o nº
11.971.129/0001-63, no valor negociado de R$ 99.995,91
(noventa e nove mil novecentos e noventa e cinco reais e
noventa e um centavos), em conformidade com a Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (0786985), mais o Termo
de Adjudicação (0787013).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/10/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0788061 e o código CRC A63EA4AF.

0010905-96.2019.6.02.8000 0788061v4
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00067/2020

Às 16:08 horas do dia 17 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0010905-96.2019,
Pregão nº 00067/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Prestação de Serviços de Eletricista
Descrição Complementar: Serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante
as Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 112.983,5000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: KAFES ENGENHARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 99.999,0000 , com valor negociado a R$
99.995,9100 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
15/10/2020
18:05:02 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: KAFES ENGENHARIA
EIRELI, CNPJ/CPF: 11.971.129/0001-63, Melhor lance: R$ 99.999,0000,

Valor Negociado: R$ 99.995,9100

Homologado 17/10/2020
16:08:00

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=876322&t...

1 of 1 17/10/2020 16:09
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2020.
À SLC, para publicidade e demais medidas

pertinentes.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/10/2020, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0788181 e o código CRC B241BC86.

0010905-96.2019.6.02.8000 0788181v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0788181).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/10/2020, 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
0788838 e o código CRC E57997CF.

0010905-96.2019.6.02.8000 0788838v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
 Á SLC
 Tendo em vista a previsão contratual para o objeto do processo

em tela, solicitamos a respectiva numeração  
 para a emissão da competente nota de empenho.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBSON CORREIA DOS SANTOS,
Estagiário(a), em 19/10/2020, às 14:08, 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
0788887 e o código CRC DB058F76.

0010905-96.2019.6.02.8000 0788887v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.

      À SGO,

      Atendendo solicitação sob evento 0788887, informamos que foi reservado o
número 25/2020 para o contrato de prestação, de forma não contínua, de serviços de
eletricista, para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as
Eleições Municipais 2020.

      Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 19/10/2020, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789353 e o código CRC 791CBA34.

0010905-96.2019.6.02.8000 0789353v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/10/2020, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2020, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/10/2020, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790103 e o código CRC F566352A.

0010905-96.2019.6.02.8000 0790103v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 787 (0790103).

Observação:

Valor empenhado referente ao 1º turno: R$92.104,06 (após
ajuste).

Caso seja confirmado o 2º turno o empenho será reforçado em R$
7.891,85, após liberação do crédito pelo TSE.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 21/10/2020, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790104 e o código CRC 2BE08501.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020102000123
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE CANCELAMENTO

Tornar sem efeito o Extrato de Inexigibilidade de Licitação do Processo n.º
0035014-81.2020.4.03.8000, publicado no D.O.U. nº 190, de 02.10.2020, Seção 3, página
141. Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação

MAIRAN GONÇALVES MAIA JÚNIOR
Desembargador Federal Presidente.

AVISO DE CANCELAMENTO

Tornar sem efeito o Extrato de Inexigibilidade de Licitação do Processo n.º
0029470-15.2020.4.03.8000, publicado no D.O.U. nº 168, de 01.09.2020, Seção 3, página
118. Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;

MAIRAN GONÇALVES MAIA JÚNIOR
Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2°Aditivo ao Contrato n°52/2019. Contratante:TRF5ªRegião. Contratada: DELICARY
GOURMET EIRELI.CNPJ:28.141.485/0001-52. PAV n° 0005309-74.2020.4.05.7000-TRF5ªR.
Objeto: Prorrogar a suspensão do Contrato n°52/2019, nos termos do art.57,§ 1°, inc.III c/c
art.79,§ 5°, ambos da Lei n°8.666/1993, Parecer Jurídico n°45/ 2020(1586006) e a Decisão
T5-PRES-AJP (1586008), exarados no PAV n°0004076-42.2020.4.05.7000. Prazo de
Suspensão:por mais 90(noventa) dias, contados a partir de 20/09/2020, com possibilidade
de prorrogação e de retomada de sua execução. Assinatura: 15/10/2020. Assinam: Telma
Roberta Vasconcelos Motta, Diretora Geral-TRF5ªR. e Katyia Costa Ramos, representante
da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2°Aditivo - Contrato n°29/2019. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: ANDREA B.
GUERRA DE LUCENA RECEPÇÕES EIRELI-ME. CNPJ: 07.827.248/0001-70. PAV n°0005200-
60.2020. 4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Prorrogar a suspensão do Contrato n°29/2019, nos
termos do art.57,§ 1°, inc.III c/c art.79,§ 5°, ambos da Lei n°8.666/1993, Parecer Jurídico
n°45/ 2020(1586006) e a Decisão T5-PRES-AJP(1586008), exarados no PAV n° 0004076-
42.2020.4.05.7000. Prazo de Suspensão: por mais 90(noventa) dias, contados a partir de
16/09/2020, com possibilidade de prorrogação e de retomada de sua execução. Assinatura:
15/10/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta, Diretora Geral-TRF5ªR. e Andrea
Barros Guerra de Lucena, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 23/2020; PA SEI nº 0007181-50.2020.6.02.8000; Fund. Legal: art. 24, X, da Lei
n°. 8.666/93; Partes: a União, através do TRE/AL, e o Sr. MARCO ANTÔNIO CAMPOS
TAVARES, CPF nº 447.202.704-68; Objeto: locação do imóvel situado na avenida Ferreira de
Novais, nº 949, Centro, Pão de Açúcar/Alagoas, para funcionamento do Cartório da 11ª
Zona Eleitoral do Estado de Alagoas; Valor mensal: R$ 1.411,99 durante os doze primeiros
meses de vigência contratual e R$ 1.990,00 nos demais meses; Valor total: R$ 112.463,88;
Vigência: 60 meses, a partir de 1º/12/2020. Assinatura: 13/10/2020.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0009087-75.2020.6.02.8000; Objeto: aquisição imediata de extintores sobre
rodas, para compor a instalação de incêndio aprovada pela Defesa Civil e Corpo de
Bombeiros Militar de Alagoas, na Escola Estadual Professor José Vitorino da Rocha, no
CEPA, a qual está armazenando a carga doada pelo TSE de Alcool 70° para as Eleições
2020; Fund. Legal: artigo 4º da Lei nº 13.979/2020, considerando que se trata de aquisição
essencial à proteção ao contágio da COVID-19. Empresa contratada: HIDROMAX COM. DE
EXTINTORES, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO EIRELI, CNPJ nº
20.872.290/0002-51, para aquisição de 02 extintores sob rodas de pó químico BC, pelo
valor unitário de R$ 1.880,00, e 01 extintor sob rodas de Espuma Mecânica, com 50 litros
e capacidade mínima individual 6-A:80-B, no valor unitário de R$ 4.480,00; Valor global: R$
8.240,00. Ratificação e autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚ J O,

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0009240-11.2020.6.02.8000; Objeto: contratação, em caráter emergencial, de
empresa para a prestação dos serviços de manutenção corretiva dos veículos que integram
a frota do TRE-AL; Fund. Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Empresa contratada:
MARINHO VEÍCULO EIRELE, CNPJ nº 08.174.797/0001-55; Valor global: R$ 58.861,53.
Ratificação e autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente
do TRE-AL, em 18/10/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 15/2020; Proc. SEI nº 0005163-56.2020.6.02.8000; PE nº 56/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº
7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação desse extrato no DOU. Assinatura: 16/10/2020; Objeto: Registro de Preços de
material de consumo - material de limpeza e prevenção, conforme as especificações deste
Edital e seus anexos; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar o PE nº 56/2020, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); DIRCEU LONGO & CIA LTDA, CNPJ 92.823.764/0001-03, Item 03, BRINOX, unidade,
200, R$ 83,87, R$ 16.774,00; Item 04, BRINOX, unidade, 200, R$ 184,50, R$ 36.900,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020

Processo SEI nº 0010905-96.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 17/10/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 67/2020, que tem por objeto a contratação de pessoa
jurídica especializada para prestação, de forma não contínua, de serviços de eletricista,
para atender às necessidades cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições Municipais
2020, conforme especificações e condições assentadas no Edital e seus anexos, adjudicado
à empresa KAFES ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 11.971.129/0001-63, vencedora do objeto,
pelo valor global de R$ 99.995,91, e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 19 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020

Processo SEI nº 0003807-72.2020.6.02.8502. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 17/10/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 66/2020, que tem por objeto a contratação de empresa
de terceirização para fornecimento de mão de obra para atuação nos cartórios eleitorais,
locais de armazenamento e locais de votação, durante as Eleições Municipais 2020,
conforme especificações e condições assentadas no Edital e seus anexos, adjudicado à
empresa D. M. CONSTRUCÕES, TRANSPORTES E LIMPEZA EIRELI, CNPJ nº 10.635.663/0001-
36, vencedora do objeto, pelo valor global de R$ 836.649,82, e autorizou a contratação
com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 19 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Extrato de Inexigibilidade de Licitação publicado no DOU do dia 06/10/2020,
Seção 03, nº 192, pág. 123, onde se lê: "Valor da Contratação: Despesas Ordinárias: R$
156.000,00, leia-se: o valor de R$ 78.000,00".

Maceió/AL, 19 de outubro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0007090-57.2020. Objeto: Prestação de serviços de extensão de
garantia/suporte do produto VMware vCenter Standard, em uso por este Tribunal,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital:
20/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00078-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 20/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 05/11/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 19/10/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 29/2020, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e a empresa SMART TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP.
Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações por meio de Sistemas Móveis de
Transmissão de Voz e Dados via Satélite - SMSat. Valor do contrato: R$ 476.275,26
(quatrocentos e setenta e seis mil e duzentos e setenta e cinco reais e vinte e seis
centavos). VIGÊNCIA: 6 (seis) meses a partir desta publicação. Data de assinatura:
16/10/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Alex
Soares Janot, representante da contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 30/2020, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e a empresa CACTOS SERVIÇOS GERAIS EIRELI. Objeto: prestação de
serviços de apoio técnico à realização das Eleições Municipais 2020. Valor do contrato: R$
869.953,52 (oitocentos e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e três reais e
cinquenta e dois centavos). VIGÊNCIA: a partir de sua assinatura até o dia 30/12/2020.
Data de assinatura: 16/10/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente
do TRE/AP, e Izaeu Maia de Oliveira, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 5697/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 11/2020. Objeto:
prestação de serviço de transporte de materiais (urnas eletrônicas, suprimentos, kits
biométricos e demais materiais necessários à ação da Justiça Eleitoral) para todos os
municípios do Estado do Amazonas, na cidade de Manaus e em localidades rurais, por
ocasião do pleito municipal 2020. Modalidade de Licitação TSE: Pregão n. 27/2020 e
seus anexos. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: SD LOGÍSTICA E TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI. CNPJ:
06.820.212/0001-00. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/1993 e Lei 10520/2002, e
alterações posteriores. Dotação Orçamentária: Natureza de Despesa 33.90.39 Programa
de Trabalho 02.061.0033.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: 12 (doze)
meses a contar da data de publicação no Diário Oficial da União. Valor estimado global
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Data da Assinatura:
13/10/2020. Assinam: Desembargador. ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, e
o Sr. EDSON SOUZA DA ARAÚJO, pela Contratada.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 12638/2020-TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica n.
01/2020, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC. Objeto: estabelecer
um regime de cooperação, para que no dia da apuração de votos do pleito municipal
de 2020, a PRIMEIRA COOPERADA estabeleça uma estrutura na sede da SEGUNDA
COOPERADA com disponibilização de equipamentos técnicos, para viabilizar a coletiva de
imprensa remota, bem como produção de conteúdos televisivos entre os partícipes, com
a finalidade de propiciar a difusão de conteúdo eleitoral de caráter educativo,
informativo e orientação social. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei n. 8.883/93 e demais alterações. Prazo de Vigência: 12
(doze) meses, a contar da data de assinatura do Termo. Data da Assinatura:
29/09/2020. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente, Exmo. Desembargador ARI S T ÓT E L ES
LIMA THURY, e, pela FUNTEC, o Diretor Presidente Sr. OSWALDO JODAS LOPES
F I L H O.
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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 outubro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000787

(0790103).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/10/2020, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790906 e o código CRC 67D511CF.

0010905-96.2019.6.02.8000 0790906v1
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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 outubro de 2020.
À SLC, para juntada do instrumento contratual e

demais medidas cabíveis, coma urgência que o caso requer.
Em paralelo, à SMR, Unidade Gestora, para

providências preparatórias à contratação, dada a proximidade
do pleito e das etapas contratuais previstas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2020, às 21:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0791425 e o código CRC 3DBF2FEB.

0010905-96.2019.6.02.8000 0791425v1
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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 outubro de 2020.
À SAD.
C/C: CPPE.
 
Senhor Secretário e integrantes da CPPE,
 
Em atendimento ao Despacho SAD 0791425 e de

forma a facilitar a interlocução da contratada com todos os
chefes de cartórios, pois estes serão os fiscais da referida
contratação, pergunto se existe uma lista de contatos
(números de celulares) de todos os chefes de cartórios e em
ato contínuo, indago sobre a contratação de transporte, já que
estes profissionais necessitarão de transporte para avaliação
de todos os locais de votação.

Sendo estas as informações requeridas, remetos os
autos para análise.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 22/10/2020, às 14:34, 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
0791762 e o código CRC BE4D8513.

0010905-96.2019.6.02.8000 0791762v1
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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 outubro de 2020.
Retornem os autos à SMR para ciência de que a

contratação de transporte auxiliar tramita nos autos do
PA 0001860-34.2020.6.02.8000, ainda em fase de licitação.

Por outro lado, o Tribunal locou veículos em
caráter emergencial para atendimento de demandas
específicas de eleições, conforme consta do PA 0008886-
83.2020.6.02.8000.

Dessa forma, a Unidade deverá avaliar as
necessidades da contratação sob sua responsabilidade e aferir
se as contratações acima atendem às demandas de
deslocamento dos eletricistas.

Em caso negativo, formular as necessidades em
procedimento específico para que seja avaliada a possibilidade
de contratação emergencial ou outra forma de atendimento, a
cargo da SAPEV.

Solicito, por oportuno, repassar a necessidade de
que os eletricistas, quando das vistorias aos locais de votação,
colham informações no local (a exemplo do número do
medidor)  no sentido de atender à solicitação da Equatorial
Energia de que trata o PA  0008926-65.2020.6.02.8000,
conforme relatado no Despacho GSAD 0789674.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2020, às 15:33, 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
0791867 e o código CRC B153AA33.

Despacho GSAD 0791867         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 854
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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 outubro de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao Despacho GSAD 0791867, esta

setorial toma ciência das informações apresentadas e informa
que as referidas contratações planejadas pelas setoriais
competentes, no âmbito de transporte, deverão suprir as
necessidades dos deslocamentos dos eletricistas, sob o
comando da fiscalização local, a cargo dos chefes de
cartórios.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 22/10/2020, às 15:49, 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
0791892 e o código CRC 73DE5DA2.

0010905-96.2019.6.02.8000 0791892v1
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De: Flávio Piedade <jflaviopiedade@hotmail.com>
Para: "denisearaujo@tre-al.jus.br" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 22/10/2020 03:53 PM
Assunto: Planilha de dados da empresa para contratação

Cara Sr. Denise, boa tarde.

Segue em anexo a planilha de dados para contratação.

At. Flávio Piedade
Eng°. Eletricista - CREA-7400D
(82)98848-2156/3221-3838

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexados:

Arquivo: PLANILHA DE DADOS PARA
CONTRATAÇÃO.pdf

Tamanho:
187k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Dados da Empresa:

Razão Social KAFES ENGENHARIA EIRELI ME

CNPJ 11.971.129/0001-63

Endereço

RUA PAULO CESAR CARDOSO, 318B, JARDIM DIAMANTE, 

SERTÃOZINHO/SP

CEP 14.177-141

Fones: (82) 3221-3838/98848-2156 (16) 3041-7061

Fax

E-mail jflaviopiedade@hotmail.com

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Cargo DIRETOR ADMINISTRATIVO

Nacionalidade BRASILEIRA

Estado civil DIVORCIADO

Profissão ENGENHEIRO ELETRICISTA

Endereço RUA RADIALISTA OSMAR LEITE, N°80, SERRARIA, MACEIÓ/AL

CEP 57.045-114

Fone (82) 98848-2156

Fax

E-mail jflaviopiedade@hotmail.com

Cart. de Identidade 879.839

Orgão Expedidor SSP/AL

CPF 643.894.724-53

Dados Bancários da Empresa

Banco  001 BANCO DO BRASIL

Agência 6558-7

Conta 6207-3

Dados do Contato com a Empresa:

Nome JOSÉ FLÁVIO DA PIEDADE

Cargo DIRETOR ADMINISTRATIVO

Endereço RUA RADIALISTA OSMAR LEITE, N°80, SERRARIA, MACEIÓ/AL

CEP 57.045-114

Fone (82) 98848-2156

Fax

E-mail jflaviopiedade@hotmail.com

Empresa optante pelo SIMPLES?                (X) Sim           ( ) Não

ANEXO III

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: jflaviopiedade@hotmail.com
Data: 22/10/2020 06:31 PM
Assunto: Contrato 25/2020 para assinatura

Boa noite,
Segue anexo o Contrato nº 25/2020 para assinatura, preferencialmente, de forma digital.
Caso não disponha desta opção, imprimir em duas vias, assinar e rubricar as demais folhas e enviar para o
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 COMAP/Seção de Licitações e Contratos/6º andar
 Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol
 CEP 57051-090 - Maceió/AL

 
Gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

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

 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: 25  - eletricistas - PA 0010905-
96.2019 - ÚLTIMA VERSÃO.pdf

Tamanho:
117k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

              Processo nº 0010905-96.2019.6.02.8000

                Contrato nº 25/2020

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
CELEBRADO  ENTRE  O  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL  DE  ALAGOAS  E A  EMPRESA  KAFES
ENGENHARIA EIRELI ME

Pelo  presente  instrumento,  o TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, no 377, bairro
Farol,  CEP  57051-090,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ  sob  nº  06.015.041/0001-38  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste  ato  representado  por  seu  Presidente,  Desembargador  Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado neste Município, e
a empresa KAFES ENGENHARIA EIRELI ME, situada na Av. Paulo César Cardoso, N° 318B, Jardim
Diamante, Sertãozinho – SP CEP: 11177–141,  inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.971.129/0001-63,
daqui por diante denominada CONTRATADA,  neste ato representada por José Flávio da Piedade,
portador da C.I nº 879.839 SSP/AL, inscrito no CPF nº 643.894.724-53, residente e domiciliado na
Rua Jornalista Osmar Leite, 80, Serraria – Maceió/AL. CEP: 57045-114. Tel.: (82) 98848-2156 /3221-
3838/(16) 3041-7061, e-mail:  jflaviopiedade@hotmail.com; resolvem celebrar o presente contrato
de  prestação  de  serviços,  com  fulcro  na  Instrução  Normativa  nº  02/2008  do  Ministério  do
Planejamento, Orçamento e Gestão, na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no
Edital do Pregão Eletrônico n° 67/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 10.520/02,
8.666/93 e regulamentações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017,
nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010,  a  Resolução nº 169, do
Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior
Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, supletivamente,
notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de
1990,  os  princípios  da teoria  geral  dos contratos  e as  normas de direito privado,  bem como a
Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site
www.tre-al.gov.br.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a  prestação, de forma não contínua, de
serviços  de eletricista,  para  atender  às  necessidades  cartorárias  da Justiça  Eleitoral  durante  as
Eleições 2020.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  As  especificações  técnicas  dos  serviços  e  as  condições  de  execução
encontram-se descritas nos ANEXOS I e I-A do Edital do Pregão Eletrônico nº 67/2020.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O  valor  do  contrato  para  os  serviços  aqui  especificados  é  de  R$  92.104,05
(noventa e dois mil, cento e quatro reais e cinco centavos)  para o primeiro turno de votação, e de
R$ 7.891,85  (sete mil, oitocentos e noventa e um  reais e oitenta cinco centavos) para o segundo
turno de votação, se houver, perfazendo um total de R$ 99.995,91 (noventa e nove mil novecentos
e noventa e cinco reais e noventa e um centavos). 

Item
                             

SERVIÇO SUBITEM DESCRIÇÃO    PERÍODO VALOR MENSAL QUANTIT. DE
ELETRICISTAS

VALOR
TOTAL

Eletricistas

1 Eletricistas – NAT – Interior e
Capital (Posto) 03/11/2020 a 15/11/2020 

R$  2.254,18 24 R$
54.100,22 

2 Eletricistas – 1º Turno –
Interior e Capital(véspera e

dia da Eleição) 

14/11/2020 a 15/11/2020 R$ 789,19 35 R$
27.621,49 

3 Hora Suplementar – 1º Turno
(Postos) 

R$
10.382,35 

VALOR TOTAL DO 1º TURNO R$
92.104,05 

1 Eletricistas – 2º Turno –
Capital(véspera e dia da

Eleição) 

28/11/2020 a 29/11/2020 R
$  

R$  789,19 10 R$
7.891,85   

VALOR TOTAL DO 2º TURNO R$
7.891,85 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$
99.995,91 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste contrato,
como: os tributos, custos dos insumos e o lucro.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados por turno eleitoral, de acordo com as seguintes condições:

1) Os pagamentos serão feitos após o encerramento de cada turno das Eleições 2020,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados;

2) O prazo máximo de pagamento é de dez dias úteis, a partir da data da apresentação
de folha de pagamento ou documento equivalente devidamente quitado, desde que
não haja pendência de comprovação dos serviços, inclusive obrigações fiscais, previ-
denciárias e trabalhistas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão
de notas fiscais.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relati-
vas ao FGTS ensejará o pagamento dos valores em débito em juízo, sem prejuízo das sanções cabí-
veis.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Havendo  atraso  no  pagamento,  provocado  exclusivamente  pelo
CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
a aplicação das seguintes formulas:

I = (TX/100)
         365

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
I= Índice de atualização financeira
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual.

PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso,
os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de
apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa.

PARÁGRAFO  QUINTO  -  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  à
indisponibilidade ou não realização dos serviços, considerando o tempo que durar ou a área que não
os recebeu.

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  O  CONTRATANTE,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

PARÁGRAFO NONO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, para que não incida a retenção de tributos federais, na forma acima. 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta
dos recursos orçamentários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral;  Gestão do Processo Eleitoral;  PTRES n°  167864 (Pleitos
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – pessoa Jurídica).

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
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A contratada se obriga a:

1) Executar  o  contrato  em estrita  conformidade com as  disposições  legais  e  especificações  do
Termo de Referência, do Edital de Licitação, do Contrato, e da proposta de preços apresentada,
adotando-se  esta  como  complementar,  responsabilizando-se  integralmente  pelos  serviços
contratados e sua execução, nos termos do instrumento da avença e da legislação vigente;

2) Garantir o bom andamento dos serviços, fiscalizando e ministrando a orientação necessária ao
executante,  tendo a obrigação de tomar  as  providências  pertinentes para que sejam corrigidas
todas as falhas detectadas,  no intuito de zelar pela regularidade, produtividade e boa técnica dos
serviços contratados;

3) Cumprir,  além dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  as
normas  de  segurança  definidas  na  legislação  pertinente,  especialmente  as  normas
regulamentadoras  (NR)  n.ºs  10  (Segurança  em  instalações  e  serviços  em  eletricidade)  e  16
(Atividades e operações perigosas), no que couber;

4)  Manter,  se  necessário,  sediado  junto  à  Administração,  durante  os  turnos  de  trabalho,
profissionais  capazes  de  tomar  decisões  compatíveis  com  os  compromissos  assumidos,  sem
quaisquer custos adicionais ao CONTRATANTE. Além disso, a CONTRATADA deverá manter preposto
para acompanhamento do contrato, sem custo adicional ao CONTRATANTE;

5) Executar  os  serviços  de  forma  a  garantir  os  melhores  resultados,  cabendo  à  CONTRATADA
otimizar a gestão de seus recursos – quer humanos, quer materiais – com vistas à qualidade dos
serviços e à satisfação do CONTRATANTE, praticando a produtividade adequada aos vários tipos de
trabalhos envolvidos nos mesmos;

6) os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, com observância às recomendações
aceitas  pela  boa  técnica,  normas  e  legislação,  utilizando,  da  mesma  forma,  equipamentos,
materiais e produtos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas;

7) Observar a conduta adequada no uso de materiais, produtos, equipamentos e bens, devendo a
mão  de  obra  utilizada  para  execução  do  objeto  contratual  usar,  sempre  que  necessário,
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou de Proteção Coletiva (EPCs), quando necessários,
cedidos pela própria CONTRATADA, e sob sua responsabilidade;

8) Fornecer à FISCALIZAÇÃO (Gestor  ou Fiscal  do contrato),  em até  2 (dois)  dias  úteis  após a
assinatura  do  contrato,  os  nomes  dos  profissionais  envolvidos  diretamente  na  execução  dos
serviços contratados, apresentando cópias autenticadas de seus documentos pessoais (identidade,
carteira profissional e comprovação de escolaridade), informando, ainda, endereço e telefone para
contato com os mesmos;

9) Instruir  a  mão  de  obra  utilizada  para  execução  do  objeto  contratual  quanto  aos  serviços
especificados no Termo de Referência e suas especificações (Anexos I e I-A do edital); quanto à
necessidade de serem acatadas as orientações do CONTRATANTE; à prevenção a incêndio nas áreas
sob responsabilidade desse; ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do
Trabalho; e, bem como, às obrigações constantes nesta cláusula;

Contrato nº 25/2020 (sem assinatura) (0792281)         SEI 0010905-96.2019.6.02.8000 / pg. 863



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

10) Cumprir  as  normas  estabelecidas  neste  contrato,  oriundas  do  edital  e  seus  anexos,  e
complementações  oficiais,  correlatas  com o  objeto  do  contrato,  advindas  da  Administração  do
CONTRATANTE, bem como as acordadas em Termos de Aditamento Contratual, aquelas constantes
da legislação trabalhista em vigor, e principalmente as vigentes relativas à Segurança e Medicina do
Trabalho,  especialmente as normas regulamentadoras (NR) n.ºs 10 (Segurança em instalações e
serviços em eletricidade) e 16 (Atividades e operações perigosas), no que couber ;

11) Manter e garantir a continuação dos serviços nos regimes contratados (quantitativo de mão de
obra,  jornada  semanal  de  prestação  de  serviços,  horários  etc.),  obedecendo  às  disposições
constantes das legislações pertinentes, subsidiárias e subsidiantes, bem como atender a eventuais
acréscimos, em conformidade com a lei, solicitados pela Administração do CONTRATANTE;

12) Não  propiciar  ao  CONTRATANTE qualquer  solução  de  continuidade,  por  qualquer  motivo,
responsabilizando-se, quando der causa, em razão da não prestação dos serviços contratados; 

13) Garantir  a  continuidade  do  posto  de  serviço  independentemente  de  quem  possa  estar
executando os trabalhos;

14) Comunicar  à  FISCALIZAÇÃO  (Gestor  ou  Fiscais  do  contrato),  com antecedência  de  até  48
(quarenta e oito) horas, por escrito, toda vez que houver a possibilidade de ocorrer paralisação dos
serviços;

15) Assegurar que toda mão de obra utilizada para execução do objeto contratual que cometer falta
disciplinar não será mantida no local ou em quaisquer outras instalações do CONTRATANTE;

16) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de mão de obra
não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços contratados;

17) Emitir  e  transmitir  relatórios  técnicos  ao gestor  do contrato,  quando requisitado,  contendo
dados relativos à prestação dos serviços, cujas informações serão confrontadas com os controles
elaborados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, como por exemplo, horário de prestação dos
serviços, frequência, atrasos, valores da mão de obra parcial e total, material fornecido (quantidade
e preços), e outras informações em comum acordo com a fiscalização do contrato, objetivando a
autorização da competente cobrança da prestação  dos serviços ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

18) Providenciar, se necessário, treinamento específico aos profissionais envolvidos nas atividades
objeto da contratação.

19) Assegurar que toda a mão de obra utilizada para execução dos serviços contratados esteja
usando traje compatível com o desempenho de suas atividades em instalações públicas (fóruns,
cartórios,  escolas  etc.),  portando crachá de  identificação  pessoal  e  funcional  com foto  recente,
aposto  em local  de  fácil  visualização  e  leitura  no uniforme,  e  provida,  quando necessário,  dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e/ou Coletiva (EPCs);

20) Se necessário, a CONTRATADA deverá fornecer à mão de obra utilizada na execução do objeto
contratual uniformes/trajes tecnicamente apropriados e seguros em relação às atividades a serem
desempenhadas, adequados ao clima da região e locais de trabalho, de boa qualidade, cujo modelo
será submetido à aprovação do CONTRATANTE;
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21) Os uniformes/equipamentos/material de trabalho, e seus complementos, fornecidos à mão de
obra utilizada para execução do objeto contratual, deverão estar de acordo com o clima da região, a
legislação pertinente e o disposto nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias
envolvidas;

22) Os uniformes/trajes danificados em razão da execução dos trabalhos deverão ser substituídos
em até 24 (vinte e quatro) horas;

23) Fornecer equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, coletivos e individuais (EPIs e
EPCs),  para  uso  sempre  quando  necessário,   de  acordo  com  a  legislação  e  normas  técnicas
pertinentes,  adequados  e  necessários  à  consecução  dos  serviços  objeto  deste  contrato,
responsabilizando-se  pelo  quantitativo  e  qualidade  dos  materiais,  produtos,  acessórios  e
equipamentos empregados;

24) Identificar todos os produtos, materiais, equipamentos, ferramentas, ferramental, acessórios e
utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade do
CONTRATANTE;

25) Realizar, sempre que necessário, em conjunto com o Gestor do contrato, e/ou seus Fiscais,o
acompanhamento  técnico  das  pertinentes  atividades,  visando  à  qualidade  da  prestação  dos
serviços;

26) Assumir todas as responsabilidades sobre acidentes ocorridos com a mão de obra utilizada para
execução do objeto contratual, durante a prestação dos serviços objeto deste contrato;

27) Assumir  todas  as  responsabilidades  e  adotar  as  medidas  urgentes  e/ou  necessárias  ao
atendimento de qualquer componente da mão de obra utilizada para execução do objeto contratual,
acidentados ou com mal súbito;

28) Responsabilizar-se  pelas  obrigações  decorrentes  das  normas  que  estabeleçam  encargos
trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  resultantes  da  execução  do  contrato,  não
transferindo,  em  hipótese  alguma,  a  responsabilidade  pelos  respectivos  pagamentos  à
Administração do CONTRATANTE;

29) Arcar   com  as  despesas  decorrentes  de  transporte,  alimentação,  hospedagem  e  demais
benefícios legais ao pessoal contratado, conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de
Logística;

30) Providenciar, em caso de greve no sistema de transporte coletivo da cidade, a condução da mão
de obra utilizada para execução do objeto contratual aos locais de prestação dos serviços;

31) Responsabilizar-se por  indenizações  decorrentes  de  quaisquer  danos  ou  prejuízos  causados
direta ou indiretamente ao CONTRATANTE, ou a terceiros, pela mão de obra utilizada para execução
do objeto contratual, decorrentes de dolo ou culpa, durante a prestação dos serviços contratados,
não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização/acompanhamento  pelo
CONTRATANTE;
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32) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua habilitação,
principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade exigidas na licitação
e  outras  previstas  na  legislação  vigente  e  na  aplicável  à  natureza  dos  serviços  objeto  do
instrumento contratual;

33) Se a empresa for optante do SIMPLES NACIONAL, deverá anexar à nota fiscal de serviços, para
que não incidam retenções indevidas, a declaração constante do inciso XI do art. 3º da IN SRF nº
480/2004 e suas atualizações, que comprova a opção, na ocorrência do primeiro pagamento; e no
último;

34) Arcar  com todas  as  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato,  que  deverão  constar
detalhadamente em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

37) Fornecer ao Gestor ou Fiscais do contrato, a qualquer tempo, todas as informações de interesse
do CONTRATANTE, atendendo as suas solicitações no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
sob pena de aplicação das sanções contratuais e legais cabíveis;

38) Aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

39) Sujeitar-se  a  obrigações  previstas  no Código de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  (Lei  n°
8.078/90)  que  sejam compatíveis  com o  regime de  direito  público,  principalmente  no  caso  de
silêncio do instrumento contratual;

40) Acatar  a outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto deste
contrato;

41) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços, de que atendem às
disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18/10 e 06/12 de 2005, respectivamente, do Conselho
Nacional de Justiça.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A inadimplência  da  CONTRATADA, com  referência  aos  encargos
estabelecidos  nesta  cláusula,  não  transfere  à  Administração  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão
pela qual a  CONTRATADA  renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços objeto
deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

PARÁGRAFO QUARTO -  É vedado à  CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do TRE/AL.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso às instalações do Órgão, do pessoal da Contratada para os atos de
execução do contrato;

b) Proporcionar,  quando lhe competir,  as condições necessárias ao cumprimento das
prestações contratuais da empresa contratada;

c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d)  Comunicar  à  Contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  no  fornecimento  do
material de uso obrigatório;

e) Fiscalizar a execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato terá início na data de sua assinatura e fim no dia 31
de dezembro de 2020 considerando o prazo estipulado para pagamento.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do  Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas,  nos  casos  enumerados  nos  incisos  I  a  XII  e  XVII  do  artigo  78 da  Lei  mencionada,
notificando-se a CONTRATADA; 

b) amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  neste  Contrato  desde  que  haja
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PARÀGRAFO  TERCEIRO  -  A  rescisão  administrativa  ou  amigável  será  precedida  de  autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido total ou
parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com
o seu objeto.
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PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o
CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles decorrentes
da  relação  trabalhista  da  contratada  com seus  empregados,  até  o  limite  do  valor  dos  danos
comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no contrato e das
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

a) não mantiver a proposta;

b) falhar na execução do contrato;

c) fraudar a execução do contrato;

d) comportar-se de modo inidôneo;

e) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.

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

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, poden-
do a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar ou-
tras mais severas; 

b) multa de mora de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor total do contrato (soma
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dos preços dos dois turnos eleitorais), em razão de atraso no cumprimento das obrigações
assumidas;

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecu-
ção total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial;

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar
com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

e) declaração  de  inidoneidade para  licitar  ou  contratar  com a Administração  Pública,
quando a inexecução contratual causar transtorno às Eleições 2020.

PARÁGRAFO QUARTO -  As sanções previstas  nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso,  ser
impostas cumulativamente com as de multa.

PARÁGRAFO QUINTO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  da  garantia  do
contrato.  Se  o  valor  da  multa  ultrapassar  o  da  garantia  prestada,  além da  perda  total  desta,
responderá  o  contratado  pela  sua  diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Na  aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  Seção  a  autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência
e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
reais e comprovados.

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

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

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

PARÁGRAFO DOZE  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO TREZE - O período de atraso será contado em dias corridos.
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PARÁGRAFO QUATORZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.
PARÁGRAFO QUINZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  Eleitoral  de
Alagoas.

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

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

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos casos
previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o
valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite  estabelecido
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020 E À PROPOSTA DE PREÇO
DA CONTRATADA

                      Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão Eletrônico
nº  67/2020 e  seus  anexos,  e  à  proposta  de  preço  da  Contratada,  que  passam  a  integrá-lo,
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TREZE - DA FISCALIZAÇÃO

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos  os  serviços,  ao  CONTRATANTE é  reservado  o  direito  de,  sem que de  qualquer  forma
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços através de seus servidores nomeados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas designará, formalmente, na forma
do art. 31 da IN/MPOG 02/2008, do art. 67 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97,
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um responsável para atuar como gestor do contrato e tantos quantos entenda necessários para
atuar(em)  como fiscal(ais)  do  contrato,  que  acompanharão  a  execução  dos  serviços  objeto  do
presente edital, devendo registrar toda e qualquer ocorrência e/ou deficiência verificada ao longo do
período  de  vigência,  em  relatório  específico  para  esse  fim,  cuja  cópia  será  encaminhada  à
CONTRATADA,  objetivando  a  imediata  correção  das  irregularidades  apontadas,  sob  pena  de
aplicação das sanções cabíveis.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do
contrato  deverão  ser  solicitadas  ao Diretor-Geral  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas, em
tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes/aplicáveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A CONTRATADA deverá indicar representante administrativo (preposto),
aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o período de vigência do contrato, para
representá-la administrativamente, sempre que for necessário.

PARÁGRAFO QUARTO - Os responsáveis pela fiscalização dos serviços contratados poderão ordenar
a imediata retirada do local, bem como a substituição, de mão-de-obra utilizada pela CONTRATADA
para execução dos serviços, que estiver sem uniforme ou crachá, que não estiver utilizando os
equipamentos de segurança adequados individuais (EPIs) ou coletivos (EPCs),  que embaraçar ou
dificultar  a  fiscalização,  ou  cuja  permanência  julgar  inconveniente  no  local  de  prestação  dos
serviços, baseado nos dispositivos contratuais e legais.

PARÁGRAFO QUINTO -  O  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através de seus servidores para
tanto designados, poderá realizar outras verificações, objetivando garantir os melhores resultados,
com vistas à qualidade e à satisfação dos serviços contratados, podendo exigir da CONTRATADA a
produtividade adequada aos vários tipos de trabalhos envolvidos nos mesmos.

CLÁUSULA QUATORZE - DA GARANTIA

Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do
contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a
execução do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia prestada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias
impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

PARÁGRAFO QUINTO -  A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for
o caso.
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PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o  parágrafo quinto não ocorra após o
encerramento  da  vigência  contratual,  a  garantia  será  resgatada  para  pagamento  das  verbas
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Deverá constar expressamente, na garantia,  que a instituição garantidora
atenderá ao disposto no  parágrafo sexto, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO

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

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

Maceió, 22 de outubro de 2020.

Pelo TRE/AL

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Pela Empresa
                                                             José Flávio da Piedade
                                                                  Representante       
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
À COMAP, 
Para realização de checklist do Contrato nº

25/2020.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 22/10/2020, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792284 e o código CRC 289ED169.

0010905-96.2019.6.02.8000 0792284v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2020.
Reabri os presentes autos nesta Unidade para, em

atenção ao Despacho SMR 0791762, solicitar a especial
atenção da Sra. Secretária de Gestão de Pessoas em avaliar a
possibilidade de atender ao pedido do Sr. Gestor, no que se
refere à lista de contatos (números de celulares) de todos os
chefes de cartórios.

Nesse sentido, peço-lhe a gentileza de encaminhar
a lista, caso possível, para o e-mail da SMR com cópia ao e-
mail desta Secretaria.

Em paralelo, remeto os autos à SEGEC e à SAPEV,
para ciência do Despacho GSAD 0791867 e do Despacho
SMR 0791892.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2020, às 22:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0792348 e o código CRC CA9CD635.

0010905-96.2019.6.02.8000 0792348v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
À CODES/SRS para, caso seja possível, atender a

solicitação do despacho GSAD 0792348.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/10/2020, às 14:52, 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
0792476 e o código CRC 9320EC65.

0010905-96.2019.6.02.8000 0792476v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0010905-96.2019.6.02.8000

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

   
Item                                               Questionário

   Sim
Não     
  N/A

       
Evento

      1

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

     SIM
    0788061 
       
  0792281

      2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da
contratada foram juntadas aos autos e estão todas válidas?

    SIM     0786930

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/10/2020, 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
0792775 e o código CRC 29DD7DE1.

0010905-96.2019.6.02.8000 0792775v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.

 

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos, após realização do Check

List, 0792775.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/10/2020, às 15:16, 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
0792786 e o código CRC 5DF819B5.

0010905-96.2019.6.02.8000 0792786v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Sra. Secretária,
 
Informo que encaminhamos a lista de telefones

para os e-mails relacionados no procedimento.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de
Seção, em 23/10/2020, às 17:10, 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
0792971 e o código CRC DF8B220B.
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Senhor Secretário da SAD,
Em atenção ao despacho GSAD 0792348, informo

que a solicitação fora atendida, conforme despacho
SRS 0792971.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 23/10/2020, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793018 e o código CRC 9BA68B59.

0010905-96.2019.6.02.8000 0793018v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2020.
Devolvo os autos à Unidade Gestora, com as

informações prestadas pela SRS/SGP
(docs. 0792971 e 0793018).

Por oportuno, reitero a solicitação veiculada na
parte final de nosso Despacho 0791867.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2020, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793080 e o código CRC 1AD53C65.
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Ofício nº 3327 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 25 de outubro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
José Flávio da Piedade
Representante da empresa KAFES ENGENHARIA EIRELI-ME
Av. Paulo César Cardoso, nº 318B, Jardim Diamante, CEP
11177-141, Sertãozinho-SP.
Assunto: Instruções Iniciais. Documentação. Contrato nº 25-
2020. Lista dos telefones dos fiscais locais. Chefe de Cartórios.

Esta setorial vem por intermédio deste, prestar as
instruções iniciais sobre a execução do Contrato nº 25/2020
cujo o objeto é a prestação, de forma não contínua, de
serviços de eletricista, para atender às necessidades
cartorárias da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, no
período de 03-11-2020 a 15-11-2020 (1º turno) e 28 a 29-11-
2020 (2º turno), se for necessário.

De forma a subsidiar o cumprimento do item 8 da
cláusula sexta - Das Obrigações da Contratada, esta setorial
solicitou a SGP a emissão de lista contendo os telefones de
todos os chefes de cartórios, pois estes serão os fiscais locais
desta contratação.

Esta gestão enfatiza a necessidade de observância
dos itens 19 e 41 da cláusula sexta - Das Obrigações da
Contratada, bem como a necessidade de entrega, pela
CONTRATADA, da garantia contratual, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, nos termos da cláusula quatorze do Contrato
25/2020.

No tocante as ações iniciais de execução
contratual, esta gestão informa antecipadamente, a
necessidade de que os eletricistas, quando das vistorias aos
locais de votação, colham informações no local (a exemplo do
número do medidor)  no sentido de atender à solicitação da
Equatorial Energia de que trata o PA  0008926-
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65.2020.6.02.8000, para agilizar o auxílio da concessionária,
nas possíveis falta de energia.

Sendo estas as informações iniciais, a serem
prestadas por esta gestão, coloco-me à disposição para
quaisquer esclarecimentos complementares.

 
Atenciosamente,
 
 

Marcos André Melo Teixeira
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos – SMR

Gestor do Contrato TRE/AL nº 25/2020
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 25/10/2020, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793684 e o código CRC 333E9A4B.
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x9O;=<=>y=YHVAHE[_̂�JvY9=EL<>Y
x9O;=<=>y=YHVAHEJA;HK9ELMNILO;

_̂ c9EYH=;9?C>I?�VC=>Io9;E>I?pHV;=�NH?o>IA9?CH?l;9V�9 zbb_̀K̀��̀
|HV;=�NH�x;9V<9[__\J 9|>>L<>YL
O;

^̂ c�>?CH?U�¡<9; @9V¡I=9?lH;;H=;9?CH?mE=FH=;9 zz{__Kz̀zz F9VNI=9x>E=FH=;9JO>EL<>YLO;

[̂
c9II>?CH
o9Y9;9v=yH

c9A;<=9?T9;=9?lH;;H=;9?�¢C9 zẑ �̂̂ẑ[ y9A;=<=9vHC9J|>AY9=EL<>Y
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]L
Ak<g<Ah:;8
B8=D78

?hA87:D;987;<:;D:<@6ED678
A8>B<A

JJJ_K_̀]̀
\VROdRYSRWXSYZOQP[\SZ
\VSROTYSRWbZOQP[\SZ

]N
g<8m96c:5<cDAn
o@DpD678An:><E<
@6><:D:?8c=DAB7D
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E-mail - 0793702

Data de Envio: 
  25/10/2020 10:59:22

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS <smr@tre-al.jus.br>

Para:
    jflaviopiedade@hotmail.com

Assunto: 
  Informações iniciais sobre o Contrato nº 20/2020.

Mensagem: 
  Ofício e lista de telefones anexos.

Anexos:
    Oficio_0793684.html
    Anexo_0793691_Relacao_dos_telefones_dos_Chefes_de_Cartorios___SGP.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2020.
À SAPEV.
 
Senhor Chefe,
 
Solicito os bons préstimos desta setorial, para a

emissão de correspondência, por Aviso de Recebimento, do
Ofício 3327 (0793684) e o anexo do evento SEI (0793691).

Desde já agradeço pela atenção e colaboração.
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 25/10/2020, às 11:02, 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
0793704 e o código CRC 099E1321.

0010905-96.2019.6.02.8000 0793704v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que o Ofício nº 3327-2020 foi encaminhado à
EBCT para expedição em 26-10-2020 (DY295068709BR).

Documento assinado eletronicamente por AROLDO LUIZ ANDRADE NOVAIS, Analista
Judiciário, em 26/10/2020, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794671 e o código CRC 95AC72FD.

0010905-96.2019.6.02.8000 0794671v2
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