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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

Serviços de assistência e suporte técnicos preventivos e
corretivos nos Grupos Geradores do TRE/AL

 
 
1. Objeto
Contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviços técnicos especializados de assistência e suporte
preventivos e corretivos nos Grupos Geradores instalados no
Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no
Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de
material, conforme quantitativos e especificações descritos no
ANEXO I deste Termo.

 
1.1. Edifício-Sede:
Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol,

Maceió/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.
 
1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:
Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol.

Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie:

30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.
 
1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro.

s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie:
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22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.
 
2. Justificativa
2.1. Garantir a adequada operação dos Grupos

Geradores instalados nos imóveis descritos no item
1, ocupados pela Justiça Eleitoral em Alagoas, através de
constante e criteriosa manutenção preventiva e corretiva, de
modo a permitir o perfeito funcionamento de todos os seus
componentes;

2.2. Permitir que os Grupos Geradores estejam em
condições perfeitas e, portanto, seguras de funcionamento,
sem esquecer da necessidade de substituição periódica de
elementos consumíveis imprescindíveis à regular operação
dos motores, aumentando, por conseguinte, a durabilidade e
vida útil dos sistemas.

 
3. Disposições Gerais
3.1. As empresas proponentes interessadas na

prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência
poderão vistoriar os imóveis onde se encontram instalados os
Grupos Geradores descritos no item 1, para perfeito
conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das
condições físicas existentes, na companhia de servidor(a)
lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR;

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

3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos, utilizando equipamentos
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
observância às normas técnicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), aos padrões e normas
internacionais consagradas pertinentes, as recomendações
dos fabricantes e as aceitas pela boa técnica, bem como a
legislação vigente;

3.4. A mão de obra deverá estar inclusa nos custos
totais;

3.5. O fornecimento do óleo combustível destinado
ao funcionamento normal e regular dos motores a diesel é de
responsabilidade do TRE/AL;

3.6. Entende-se como manutenção preventiva
aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras e
defeitos nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado
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de uso, de acordo com os manuais dos fabricantes e normas
técnicas pertinentes;

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

3.8. A CONTRATADA deverá, no momento da
manutenção preventiva e corretiva, executar os devidos
testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos
necessários, de forma a manter o adequado e regular
funcionamento dos Geradores;

3.9. O fornecimento dos materiais de consumo
descritos no ANEXO I, necessários à realização de serviços de
manutenção preventivos e/ou corretivos, independentemente
do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da
CONTRATADA, assim como a aplicação de todo e qualquer
material complementar aos trabalhos, necessários para
atender as demandas de limpeza, tratamento e conservativo
dos equipamentos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, produtos anticorrosivos, fluídos de arrefecimento,
óleos lubrificantes, filtros de ar, de combustível e de óleo,
graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas etc.;

3.10. A CONTRATADA deverá executar
obrigatoriamente manutenção preventiva nos Geradores em
intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as
verificações e testes, bem como os demais procedimentos que
julgar necessários para mantê-los em perfeito estado de
funcionamento e em perfeitas condições de segurança, em
horário compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum
Eleitoral de Maceió, sob a supervisão de fiscal designado do
CONTRATANTE;

3.11. Para cada manutenção preventiva e corretiva
realizada, a CONTRATADA deverá elaborar Relatório de
Manutenção, especificando em cada parte que compõe o
Grupo Gerador a descrição do serviço que foi executado, a
situação em que se encontra, data de realização, identificação
do técnico que realizou a manutenção, entre outras
informações, a ser entregue ao FISCAL do contrato;

3.12. A CONTRATADA deverá realizar intervenção
semestral, incluindo a troca dos consumíveis descritos no
ANEXO I, além de limpeza dos tanques de armazenamento de
óleo combustível;

3.13. A reposição/substituição de peça não
abrangida por este Termo de Referência deverá ser precedida
de aprovação expressa por parte deste Tribunal do orçamento
apresentado pela CONTRATADA, iniciando a execução dos
serviços somente após a aprovação expressa do
CONTRATANTE.

3.14. Ficam estabelecidas as seguintes práticas de
sustentabilidade ambiental, incorporadas aos serviços de
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engenharia, objeto desta contratação:
3.14.1. A Contratada deverá utilizar materiais de

menor impacto ambiental, retirar materiais descartados em
razão dos serviços e destinar de forma adequada
ambientalmente, de acordo com as normas ambientais;

3.14.2. Providenciar o recolhimento dos materiais
inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos e
solventes originários dos serviços executados, para posterior
repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela
reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação
final ambientalmente adequada, demonstrando os
procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
materiais;

3.14.3. Os bens a serem fornecidos para o
cumprimento dos serviços deverão ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;

3.14.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas
para evitar o desperdício de água tratada na realização dos
serviços, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de
outubro de 2003;

3.14.5. Os bens fornecidos e os serviços realizados
deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR
15448-1 e 15448-2;

3.14.6. Os bens fornecidos não poderão conter
substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

3.14.7. Para a limpeza e conservação de superfícies
de equipamentos envolvidos no escopo da manutenção, a
CONTRATADA deverá utilizar produtos que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela Anvisa.

3.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar e
manter atualizados os seguintes canais de recebimento de
chamados: conexão de Internet do seu telefone celular,
através do contato de voz, e/ou vídeo do WhatsApp, serviço de
mensagens curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia
(MMS), e-mail e/ou chamada telefônica.

3.18. A CONTRATADA deverá tomar ciência da
abertura de chamado e informar número de registro/protocolo
de atendimento, o qual deverá constar do relatório de
manutenção.

 
4. Obrigações da Contratada
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A CONTRATADA, pelos serviços previstos neste
Termo de Referencia, obriga-se a:

4.1. Apresentar a ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica, de acordo com o Lei nº 6.496/77,
do responsável técnico pela realização do serviço desta
contratação.

4.2. Responder, integralmente, pelos danos
causados diretamente a Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

4.3. 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 a
Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver
obrigatoriedade de retenção;

4.4. Implantar, de forma adequada, supervisão dos
serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;

4.5. Executar os serviços de forma a garantir os
melhores resultados, com vistas a qualidade e satisfação do
CONTRATANTE;

4.6. Fornecer materiais, produtos e equipamentos
de trabalho, principalmente de segurança, coletivos e
individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs), adequados e necessários a consecução dos serviços
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus
para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pela quantidade
e qualidade dos materiais, produtos e equipamentos
empregados;

4.7. Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato,
por escrito, qualquer anormalidade ou inconsistência, de
caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados
necessários e apresentando solução técnica para sua
correção;

4.8. Estar ciente de que a substituição de peça ou
modificação elétrica, eletrônica, mecânica ou de acabamento
diferente da do projeto original e que caracterize
modernização,  deverá ser precedida de apresentação de
proposta comercial, para prévia aprovação do
CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e
documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de
forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da
atualização sugerida, a qual deverá, obrigatoriamente, trazer
ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior
eficiência;

4.9. A CONTRATADA deverá encaminhar técnico
para avaliação e manutenção dos geradores em prazo não
superior a 4 (quatro) horas após a abertura de chamado. Caso
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não haja necessidade de reposição de peças, a CONTRATADA
deverá, em até 8 (oito) horas, realizar a manutenção corretiva
necessária, restabelecendo o pleno funcionamento do
gerador.

4.10. Na hipótese de ser necessária a reposição de
peças, excetuadas as listadas no ANEXO I, a CONTRATADA
fica obrigada a apresentar comunicação ao TRE/AL,
devendo apresentar orçamento para o fornecimento dessas
peças em prazo não superior a 8 (oito) horas, após a abertura
do chamado. Aprovado o orçamento pela administração e,
recebida a nota de empenho, a contratada terá o prazo de 3
(três) dias para a realização do serviço de manutenção
corretiva.

4.11. Apresentar mensalmente nota fiscal de
serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto,
para liquidação da despesa quando da finalização dos serviços
objeto deste Termo de Referência.

4.12. Paralisar, por determinação da Contratante,
qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros.

4.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas: no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos
serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir da
comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e Reparos
(SMR);

4.14. A Contratada deverá apresentar
CRONOGRAMA ANUAL com a indicação dos dias em que
realizará as manutenções preventivas, observada a
periodicidade bimestral.

4.15. A CONTRATADA deverá encaminhar à
fiscalização Relatórios Técnicos, protocolizados neste
Tribunal, correspondendo ao início do contrato e outro ao
final de cada período contratual, com destaques das
peculiaridades em itens específicos (com subitens) do
equipamento, conforme se dispõe:

4.15.1 O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI),
encaminhado à fiscalização, com protocolo até o 5º dia útil do
mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar com
inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros
de dados em geral e testes adequados e mecanismos que
consubstanciam o objeto contratado, constituindo referência
inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho
às manutenções contratadas.

4.15.2. O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL
(RTS), deverá  ser elaborado pela Contratada e encaminhado à
fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de contrato,
destacando a relação de peças instaladas com prazos de
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substituição ao longo do contrato nas manutenções
preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme
serviços descritos no item 2 do ANEXO III - Procedimentos e
rotinas de manutenção preventiva.

4.15.3. O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A
época dos serviços a serem realizados no 11º mês do contrato
deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado à
Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com
prazos de substituição ao longo do contrato nas manutenções
preventivas e corretivas, bem como destaques de elementos,
não menos importantes com vistas a cumprir a função de
dispensa de relatório inicial, em face de aditamento de prazo,
isto é: prorrogação contratual.

4.15.4. Nestes relatórios deverão constar todas as
informações reais, com itens discriminando serviços
realizados e pendentes, sugestões, recomendações técnicas,
pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-
se fotos coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens,
bem como cronograma de reparos em face dos serviços
pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas
reparações. 

4.15.5. Estes Relatórios deverão ser assinados pelo
Engenheiro Responsável da Contratada.

4.15.6. A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS
TÉCNICOS – INICIAL, SEMESTRAL E ANUAL PELA
CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês
contratual, respetivamente, ensejará o encaminhamento dos
autos para aplicação da penalidade de Advertência, podendo
cumular com Multa Moratória.

4.15.7. A Contratada deverá realizar os serviços
constantes no Anexo III. Os serviços realizados deverão
constar nos relatórios técnicos. 

4.16. A contratada deverá apresentar certificado de
treinamento da NR 10 dos técnicos, com carga horária de 40
(quarenta) horas e ementa que inclui, além dos riscos
inerentes à eletricidade, noções de prevenção e de combate a
incêndio e primeiros socorros.

4.16.1 A contratada não poderá emitir certificados
de curso ou treinamentos para os seus funcionários e/ou
apresentar documentos de certificação da própria empresa, os
quais deverão ser oriundos de instituições como SENAI,
SENAC, ou entidades particulares reconhecidas pelo TRE/AL.

4.17. Todos os prazos aqui assinalados devem ser
contados em horário comercial, das 8 (oito) às 18 (dezoito)
horas, sempre a partir da abertura do chamado.

 
5. Obrigações da Contratante
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na
condição de CONTRATANTE, obriga-se a:

5.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização
dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou
informar nos autos do correspondente Processo
Administrativo, as falhas detectadas, comunicando a
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que,
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas
corretivas;

 5.2. Nomear formalmente como Fiscal e Gestor,
para realizar o acompanhamento da execução contratual, no
limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) ou Seção de Gestão
de Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços
Gerais (COSEG);

5.3. Proceder ao pagamento mensal dos serviços
prestados no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento de
documento fiscal hábil, quando prestados estes de acordo
com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto.

 
6. Pagamento
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente,

através de ordem bancaria de crédito em conta corrente,
mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços, ou outro
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias
após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a ser entregue ao
final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

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

6.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES;
devera anexar a nota fiscal, declaração que comprove tal
opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil,
para que sobre o valor do pagamento não incidam retenções
indesejadas.

 
7. Vigência
O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e

quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite
estabelecido em lei.

 
8. Gestão, fiscalização e acompanhamento da

execução do contrato
8.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão

de Contratos (SEGEC) e a fiscalização será realizada pela
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Seção de Manutenção e Reparos (SMR).
8.2. A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis

de Serviço (ANS), apresentado em anexo específico deste
edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 

8.3. A prestação dos serviços será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por fiscal
do contrato, devidamente designado pela Presidência deste
Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de
forma qualitativa, em que a empresa será notificada quando
ocorrer descumprimento das condições definidas no contrato.

 
9. Sanções administrativas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

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

9.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia,
até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

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

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

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

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

 
 

ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

 
1. Descrição dos Equipamentos
 
1.1. Edifício-Sede:
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Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol,
Macei6/AL;

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.
 
1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:
Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol.

Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie:

30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.
 
1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro.

s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie:

22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.
 
2. Especificação dos Combustíveis
 
2.1. Edifício-Sede:
2.1.a. Filtro de ar;
2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;
2.1.c. Filtro de óleo combustível;
2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de

5 litros;
2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de

1,89 litros;
2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.
 
 
2.2. Fórum Eleitoral de Maceió:
2.1.a. Filtro de ar;
2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;
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2.1.c. Filtro de óleo combustível;
2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de

5 litros;
2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de

1,89 litros;
2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.
 
2.3. Edifício da Praça Sinimbú (antiga sede):
2.1.a. Filtro de ar;
2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;
2.1.c. Filtro de óleo combustível;
2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de

5 litros;
2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de

1,89 litros;
2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.
 

ANEXO II
ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS)

1. Disposições gerais
1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de

Nível de Serviços (ANS), o qual tem o objetivo de medir a
qualidade dos serviços prestados pela Contratada.

1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados
pela Contratada será feita por meio de sistema de pontuação,
cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no período
avaliado.

1.3. As situações abrangidas pelo Acordo de Nível
de Serviços se referem a fatos cotidianos da execução do
contrato, não isentado a Contratada das demais
resposabilidades ou sanções legalmente previstas.

1.4. A Contratante poderá alterar os procedimentos
de metodologia de avaliação durante a execução contratual,
sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o
anterior e não houver prejuízos para a Contratada.

 
2. Procedimentos
2.1. O fiscal do contrato, designado pela

Contratante, acompanhará a execução dos serviços prestados,
atuando junto a preposto indicado pela Contratada.

2.2. Verificando a existência de irregularidades na
prestação dos serviços, o fiscal do contrato notificará o
preposto da Contratada para que este solucione o problema
ou preste os devidos esclarecimentos.
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2.3. A notificação quanto à existência de
irregularidades na execução do contrato poderá ser verbal ou
por escrito, a depender da gravidade da situação ou da
reincidência do fato.

2.4. Constatada irregularidade passível de
notificação por escrito, o fiscal do contrato preencherá termo
de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de
pontuação, o dia e a hora do acontecido.

2.5. Em até cinco dias anteriores à apresentação da
fatura mensal para atesto e pagamento, o fiscal do contrato
informará à Contratada o resultado da avaliação mensal do
serviço.

2.6. A Contratada, de posse das informações
repassadas pelo fiscal do contrato, emitirá fatura mensal
relativa aos serviços prestados, abatendo do valor devido pela
Contratante, os descontos relativos à aplicação do Acordo de
Nível de Serviços.

2.7. O fiscal do contrato, ao receber da Contratada
as faturas mensais para atesto, somente o fará quando
verificada a dedução dos descontos acima mencionados.

 
3. Sistema de pontuação
3.1. O sistema de pontuação destina-se a definir os

graus de pontuação para cada tipo de ocorrência.
3.2. As ocorrências são dispostas em três niveis de

graduação, atribuindo-se a cada nível uma pontuação
determinada, conforme tabela abaixo:

 

OCORRÊNCIAS
Pontuação

da
ocorrência

Ocorrência Tipo 1 - Situações brandas que não
caracterizam interrupção da prestação do serviço, mas
comprometem a realização de maneira satisfatória,
tais como:
a) Serviços executados de forma descuidada e/ou de
maneira relapsa.
b)  Conduta inadequada dos empregados e
profissionais em relação aos serviços e nos ambientes
da Contratante.
c) Empregado sem uniforme, identificação e
equipamento de proteção ou utensílio de uso
obrigatório.

1 ponto

Ocorrência Tipo 2 - Situações que caracterizam
interrupção na prestação do serviço, tal como:
a) Não cumprimento de obrigações relativas ao
serviço, mesmo após determinação da fiscalização
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para fazê-lo.
b) Ausência de fornecimento, pela empresa Contratada
a seus empregados, de equipamento ou utensílio de
uso obrigatório para os serviços.
c) Indicação de empregados para a realização dos
serviços sem qualificação adequada.
d) Serviço executado pelo profissional, mas
sem supervisão pelo responsável técnico da empresa
Contratada.

2 pontos

Ocorrência Tipo 3 - Situações que caracterizam
interrupção na prestação do serviço e comprometem a
rotina ou o patrimônio da Instituição, tais como:
a) Não cumprimento da entrega do relatório de
manutenção preentiva, previsto no contrato.
b) Reiteradas danificações ao patrimônio.
c) Conduta perigosa que ponha em risco a segurança
de terceiros.
d) Não cumprimento das obrigações sociais e
trabalhistas dos empregados, postos à disposição para
os serviços, cuja comprovação poderá ser solicitada a
qualquer momento pelo fiscal do contrato.

3 pontos

 
4. Descrição do Indicador
Na tabela abaixo, consta a descrição dos itens

relativos ao indicador adotado:
Indicador: Adequação dos serviços de manutenção preventiva e

corretiva em três grupos geradores de energia elétrica prestados ao
TRE/AL

 
 

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade
Garantir o cumprimento dos serviços
relacionados no Termo de Referência e suas
respectivas adequações.

Meta a cumprir 100% dos serviços realizados e adequados à
perspectiva da Administração.

Instrumento de
medição Planilha de controle dos serviços executados

Forma de
acompanhamento

Realização mensal de avaliação da qualidade
dos serviços, por parte da fiscalização do
contrato, conforme perspectiva de adequação
da administração e posterior lançamento do
resultado na planilha de controle.

Periocidade Mensal, semestral e anual

Mecanismo de
% dos serviços adequados executados dentro
do mês de referência, tendo por base
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Mecanismo de
cálculo as pontuações atribuídas pela inexecução

parcial do contrato. E, por pontuações,
quando da medição dos serviços realizados.

Início da avaliação Data do início da execução dos serviços.

Faixas de ajuste no
pagamento
(pela inexecução
parcial do contrato).

A faixa de ajuste do pagamento será definida
pela soma das pontuações atribuídas às
ocorrências produzidas no período de
avaliação, como segue:
2 pontos: desconto de 2% sobre o valor
mensal contratado
3 pontos: desconto de 5% sobre o valor 
mensal contratado
4 pontos: desconto de 8% sobre o valor 
mensal contratado
5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal contratado

Sanções/Penalidades
(pela inexecução
parcial do contrato)

A faixa de ajuste do pagamento será definida
pela soma das pontuações atribuídas às
ocorrências produzidas no período de
avaliação, como segue:
6 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal  contratado + multa de 2% sobre o
valor anual contratado
7 pontos: desconto de 15% sobre o valor
mensal contratado + multa de 5% sobre o
valor anual contratado
a partir de 8 pontos: desconto de 30% sobre o
valor  mensal contratado + multa de 6%
sobre o valor anual contratado, com
possibilidade de rescisão contratual.
 

 
5. Planilha de controle dos serviços

executados (Medição)
 
5.1. A pontuação dos serviços não executados deve

odeceder à Tabela 1 e à Tabela 2, cuja inexecução dos
serviços será ponderada em níveis de percentuais. Mediante a
ocorrência dos atributos indicados nessas tabelas, serão
atribuídas pontuações que definirão as faixas de ajuste no
pagamento pela inexecução parcial do contrato (quanto à
qualidade e quantidade) e, ainda, as sanções e penalidades
que serão aplicadas à Contratada.

5.2. Considerando o período em que serão feitas as
medições dos serviços, as pontuações não serão cumulativas.
A Tabela 1 será utilizada na avaliação das manutenções
preventivas e a Tabela 2, no caso de manutenção corretiva.
Não haverá acumulação quando se tratar de avaliações
mensal, semestral ou anual, ocorrida no mesmo mês, vale a
maior pontuação. No caso de no mesmo mês, ocorrerem as
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duas manutenções, preventiva e corretiva, estas deverão ser
avaliadas separadamente e suas pontuações somadas para
efeito de definição da multa.

5.3. O quadro de ocorrências do item 3 - SISTEMA
DE PONTUAÇÃO do Acordo de Níveis de Serviço, deste
mesmo anexo, faz parte da avaliação e define a pontuação
diretamente.

 
Tabela 1 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção
preventiva (ANEXO III).

Periodicidade 1
ponto

2
pontos

3
pontos

4
pontos

Mensal
[1 a
5 % )     
     

[5 a
10%)     
     

[10 a
1 5 % ]     
     

> 15%   
       

Semestral                       
                      

[1 a
5%)

[5 a
10%)

[10 a
15%] > 15%

Anual                               
                                 [1a 5%) [5 a

10%)
[10 a
15%] > 15%

 

Tabela 2 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção corretiva e atraso
na elaboração de orçamentos quando há necessidade de reposição de peças

TEMPORALIADADE 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4
pontos   

Tempo ultrapassado no atendimento
da chamada (definido no item 4.13
do Termo de Referência)

[5 a 10%) [10 a 15%) [15 a
20%] > 20%   

Tempo ultrapassado no retorno ao
serviço pendente (definido no item
4.13 no Termo de Referência)

[5 a 10%) [10 a 15%) [15 a
20%) > 20%

Tempo ultrapassado na
apresentação do orçamento, no caso
de necessidade de reposição de
peças. (definido no item 4.14 no
Termo de Referência)

[5 a 10%) [10 a 15%) [15 a
20%] > 20%

Tempo ultrapassado, após o envio
da nota de empenho, para
a realização do serviço que
requerem a reposição de peças
(definido no item 4.14 no Termo de
Referência)

[5 a 10%) [10 a 15%) [15 a
20%] > 20%

 
Nota 1: Os percentuais de manutenção preventiva tomam como base
as quantidades de subitens previstos nas preventivas programadas
para o período, apresentados no ANEXO III.
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Nota 2: O intervalo indicado por [...) significa: fechado à esquerda e
aberto à direita.
 

 

 

ANEXO III
PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

 
1. Rotina Mensal (39 subitens a verificar)
 
Motor Diesel
1.1 - Verificar a existência de vazamentos;
1.2 - Verificar a vedação da tampa do radiador;
1.3 - Completar os níveis de óleo lubrificante e

água;
1.4 - Limpar filtros de ar e, se necessário, trocar;
1.5 - Verificar tensão e estado das correias;
1.6 - Verificar mangotes e braçadeiras de fixação;
1.7 - Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e

parada do motor;
1.8 - Verificar o motor de arranque;
1.9 - Verificar o estado da colméia do radiador;
1.10 - Testar instrumentos de controle;
1.11 - Testar e ajustar o sistema de pré-

aquecimento.
 
Alternador
1.12 - Verificar regulador de tensão;
1.13 - Substituir escovas defeituosas;
1.14 - Lubrificar mancais;
1.15 - Lubrificar diodos e fixações;
1.16 - Lubrificar rolamentos.
 
Baterias
1.17 - Verificar fixação das baterias e conexões dos

cabos;
1.18 - Completar o nível de água;
1.19 - Medir temperatura dos elementos;
1.20 - Medir densidade do eletrólito;
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1.21 - Medir tensão por elemento;
1.22 - Limpar bornes e conexões.
 
Quadro de comando, alimentação, comando,

proteção e sincronismo
1.23 - Reapertar conexões;
1.24 - Substituir fusíveis queimados;
1.25 - Substituir lâmpadas queimadas

(sinalizadores);
1.26 - Verificar atuação dos relês e sensores;
1.27 - Corrigir atuação do painel de sincronismo.
 
Testes de funcionamento 
1.28 - Colocar o grupo em funcionamento, com pelo

menos 50% de carga, por 30 minutos ou mais, verificando e
anotando:  pressão do óleo, temperatura do bloco e das
turbinas, frequência, tensão do gerador, corrente do gerador.

1.29 - Simular falta de rede com o equipamento no
automático e anotar: tempo de entrada do grupo e tempo de
transferência.

1.30 - Simular retorno da rede e anotar: tempo de
transferência/supervisão e tempo de resfriamento.

1.31 - Anotar horas de trabalho da unidade;
1.32 - Verificar entrada da bomba e ventilador do

radiador com a partida do grupo;
1.33 - Verificar estabilidade de rotação;
1.34 - Corrigir as anormalidades observadas.
 
Diversos
1.35 - Limpar todo o conjunto do maquinário;
1.36 - Conservar limpa a área próxima às maquinas

e recolher todo resíduo decorrente dos serviços de
manutenção.

1.37 - Verificar aterramento;
1.38 - Verificar bóia do óleo combustível;
1.39 - Limpar respiro do tanque de combustível. 
 
2. Rotina Semestral (67 subitens)
Executar todos os procedimentos descritos na

rotina mensal, mais os seguintes itens:
 
Motor Disel
2.1 - Reapertar parafusos do cabeçote com
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torquímetro;
2.2 - Óleo lubrificante: trocar filtro ou fazer limpeza

quando for o caso;
2.3 - Verificar passagem de combusttível no filtro

de combustível, e se necessário, substituir o elemento
filtrante;

2.4 - Drenar a água decantada do tanque de
combustível;

2.5 - Lubrificar os rolamentos da bomba auto
aspirante;

2.6 - Verificar as condições de escapamento;
2.7 - Engraxar a cremalheira do volante;
2.8 - Limpar o filtro de respiro;
2.9 - Drenar o sistema primário de arrefecimento,

colocando água limpa com aditivo anticorrosivo .
 
Alternador
2.10 - Verificar funcionamento da ponte de diodos

(exitação "brush-less");
2.11 - Medir a resistência de isolamento (campo e

armadura);
2.12 - Limpar internamente com ar comprimido;
 
Quatro de Alimentação, Comando, Proteção e

Sincronismo
2.13 - Verificar contatos das chaves contatoras e

substituir, se necessário;
2.14 - Verificar funciomanento do flutuador de

baterias;
2.15 - Medir a resistência de isolamento e corrigir,

se necessário.
2.16 - Aferir instrumentos;
2.17 - Regular tensão e frequência do gerador;
2.18 - Limpar internamente com ar comprimido. 
 
3. Rotina anual (84 subitens)
Executar todos os procedimentos descritos na

rotina mensal e semestral, mais os seguintes itens:
 
Motor Diesel
3.1 - Verificar as folgas das válvulas com motor

frio;
3.2 - Verificar os rolamentos da bomba d'água e
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polia esticadora;
3.3 - Testar os bicos injetores;
3.4 - Trocar o óleo com o motor quente,

recolhendo-o em recipientes adequados, responsabilizando-se
pelo destino final deste, fora das dependências da
contratante, seguindo as recomendações da legislação
pertinente;

3.5 - Realizar a troca dos filtros de ar das
máquinas;

3.6 - Reapertar todos os parafusos e porcas,
especialmente dos coletores, carter e turbo compressor.

3.7 - Verificar a fixação das pás do ventilador;
3.8 - Testar válvula termostática;
3.9 - Medir taxa de compressão.
 
Alternador
3.10 - Verificar rolamentos, substituindo se

necessário;
.311 - Verificar a necessidade de retífica dos anéis

coletores;
3.12 - Medir resistência ôhmica dos enrolamentos;
3.13 - Executar testes de vibração, verificando

rolamentos e eventuais desbalanceamentos. Corrigir, se
necessário.

 
Diversos
3.14 - Testar a resistência de isolamento do motor e

do quadro de comando;
3.15 - Revisar enchimento, eliminadores de gotas e

bicos pulverizadores;
3.16 - Eliminar pontos de ferrugem;
3.17 - Recuperar pintura na carcaça da máquina,

das partes onde houver corrosão ou descobertura da tinta.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 18/11/2020, às 12:44, 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
0802277 e o código CRC D1335C05.

0011212-16.2020.6.02.8000 0802277v59
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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 novembro de 2020.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Considerando que o Contrato nº 26/2015 (0260561)

está chegando ao fim, a Seção de Manutenção e Reparos
elaborou o Termo de Referência SRM 0802277 com a
finalidade de nova contratação para o serviço de manutenção
preventiva e corretiva nos 3 (três) geradores utilizados pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sendo um no Fórum
Eleitoral de Maceió, um no prédio-sede (OAM) e o terceiro, na
antiga sede do TRE/AL, na Praça Sinimbu.

Alertamos que o mencionado TR teve a inclusão
de acordo de nível de serviços, estipulando critério de
pagamento que garanta a execução dos serviços em prazos
compatíveis com as necessidades da Administração, de forma
que a contratação parece ser mais viável com empresas locais.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 18/11/2020, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/11/2020, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811733 e o código CRC 774759C2.
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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 novembro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para confirmar o período de

vigência do Contrato nº 26/2015 (0260561).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2020, às 15:41, 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
0813122 e o código CRC B5100ECE.

0011212-16.2020.6.02.8000 0813122v1
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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 novembro de 2020.
À SAD,
Informando que a vigência do Contrato nº 26/2015

se encerrará no dia 28/12/2020.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/11/2020, às 17:47, 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
0813310 e o código CRC 812D495C.

0011212-16.2020.6.02.8000 0813310v1
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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 novembro de 2020.
Remeto os autos à SEIC para urgente cotação de

preços, considerando o curto prazo residual da contratação
(doc. 0813310).

A  pesquisa deve levar em conta os termos e
especificações do Termo de Referência SMR 0802277.

Em paralelo, devolvo os autos à SMR para, em
apartado (nos pertinentes autos da contratação), avaliar a
possibilidade de prorrogação do contrato em caráter
excepcional em prazo suficiente à conclusão do certame
decorrente da presente propsoição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/11/2020, às 13:31, 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
0813525 e o código CRC 24E360B7.

0011212-16.2020.6.02.8000 0813525v1
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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 novembro de 2020.
Ao engenheiro Audeir Medeiros.
 
Senhor engenheiro,
 
Solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria, para

efetuar análise e a devida instrução dos autos, nos termos do
Despacho GSAD 0813525.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 22/11/2020, às 08:56, 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
0813789 e o código CRC 948E45E0.

0011212-16.2020.6.02.8000 0813789v1
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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 novembro de 2020.
À SEGEC, para análise da proposta feita no último

parágrafo do Despacho GSAD 0813525.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 23/11/2020, às 08:40, 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
0813975 e o código CRC 8CFED0EC.

0011212-16.2020.6.02.8000 0813975v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2020.
À
SMR (em paralelo à SAD para ciência)
 
Prezados,
 
Em atenção à parte final do Despacho

GSAD 0813525, comunico que a prorrogação, em caráter
excepcional, ocorre através do procedimento SEI! 0005563-
75.2017.6.02.8000.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 23/11/2020, às 10:06, 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
0814052 e o código CRC 93B58ADF.
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E-mail - 0814595

Data de Envio: 
  23/11/2020 16:29:30

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

Para (com cópia oculta):
    licitacao@engevisa.com
    luiz.ramos@engevisa.com
    maceio@stemac.com.br
    servicosepecas@stemac.com.br
    comercial@jggeradores.com.br
    casadogerador@gmail.com
    comercial@milgeradores.com.br
    contato@geramaisgeradores.com.br
    ageradora@ageradora.com.br
    contato@mmgeradores.com.br
    geradormaceiodiesel@gmail.com
    luciano@gentecgeradores.com.br
    contato@jbrgeradores.com.br

Assunto: 
  Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. PA 0011212-16.2020.

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme
condições e especificações do Termo de Referência em anexo, para os 3 (três) equipamentos geradores
do TRE-AL, para os próximos 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.

1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.

Caso não haja interesse, pedimos informar por email.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br
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De: GERAMAK SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS <geramak@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 24/11/2020 03:57 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Documentação. Locação gerador. TREAL.

Boa tarde Senhores,

Iremos providenciar, obrigada!!

A�,

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 24 de novembro de 2020 13:25

Para: geramak@hotmail.com <geramak@hotmail.com>
Assunto: Solicitação. Documentação. Locação gerador. TREAL.

SEI 0011431-29.2020.6.02.8000

À GERAMAK

Prezada Priscilla boa tarde,

Seguindo a recomendação do Parecer nº 2244/2020 - ACAGE para contratação
dessa empresa, que visa a locação, transporte, instalação e desinstalação de
grupo motor-gerador trifásico pelo período de 3 dias com valor total de R$
4.500,00, de acordo proposta em anexo, solicitamos o envio da documentação
apontada no referido Parecer, conforme abaixo:

*Juntada aos autos de comprovação da regular inscrição no Conselho Regional
de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
da pretensa contratada como empresa de engenharia ou de arquitetura (item
6.1. do Termo de Referência);

* Apresentação de comprovação de possuir profissional de nível superior ou
outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, que demonstre a capacidade
técnica profissional necessária para o serviço a ser contratado (item 6.2. do
Termo de Referência);

* Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART - ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT - alusivo ao pretenso contrato (item 6.7. do
Termo de Referência);

* Informar o domicílio bancário da proponente.

Segue também o termo de referência.

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=SSB5PRKCN...
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Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Sexta-feira: 12:00 às 19:00h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=SSB5PRKCN...

2 of 2 24/11/2020 17:19
E-mail Geramak promentendo envio de orçamento (0815592)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 31



24/11/2020 Yahoo Mail - [seic] Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. PA 0011212-16.2020.
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[seic] Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. PA 0011212-16.2020.

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 24 de novembro de 2020 00:55 BRT

Obrigado

Iremos enviar orçamento

Att

---
Ellysson Jovenal
Diretor comercial
(82)3317-6714/ 99111-5550
comercial@jggeradores.com.br

Em 2020-11-23 16:29, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezados Senhores,
> 
> Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de manutenção
> preventiva e corretiva, conforme condições e especificações do Termo
> de Referência em anexo, para os 3 (três) equipamentos geradores do
> TRE-AL, para os próximos 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser
> prorrogado na forma da lei.
> 
> 1.1. Edifício-Sede:
> 
> Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;
> Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
> Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
> Quadro de comando: DKG 307;
> Potência: 180 KVA.
> 
>  1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:
> 
> Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;
> Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
> Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;
> Quadro de comando: ST 2030;
> Potência: 81 KVA.
> 
> 1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
> Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;
> Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
> Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;
> Quadro de comando: ST 2140;
> Potência: 114 KVA.
> 
> Caso não haja interesse, pedimos informar por email.
> 
> Atenciosamente,
> 
> Maria Márcia Leite de Melo
> Seção de Instrução de Contratações - SEIC
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
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> CNPJ nº 06.015.041/0001-38
> (82) 99981.2312
> seic@tre-al.jus.br
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De: "contato@geramaisgeradores.com.br" <contato@geramaisgeradores.com.br>

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

Data: 24/11/2020 08:10 AM

Assunto: [seic] Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. PA 0011212-16.2020.

Olá, bom dia!

Não prestamos serviços de manutenção, somente locação!

-----Mensagem original-----
De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: Monday, 23 November, 2020 16:29
Para:
Assunto: Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. PA 0011212-16.2020.

Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme condições e
especificações do Termo de Referência em anexo, para os 3 (três) equipamentos geradores do TRE-AL, para os
próximos 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.

1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.

Caso não haja interesse, pedimos informar por email.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br

Latest Technology and Customer Satisfaction. Nuvebs Cloud Solutions -
www.nuvebs.com - Brazil: +55(81) 4042-1982 | USA: +1(424) 567-7546
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E-mail - 0816146

Data de Envio: 
  25/11/2020 14:51:13

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

Para (com cópia oculta):
    fiscal@consultoriaprime.com.br
    contato@fhgg.com.br
    alexandre@startupgeradores.com.br
    ceaconstrucao@hotmail.com
    contabilidade@realenergy.com.br
    artec@live.com
    fabio@fhgruposgeradores.com.br
    atendimento@soseletrica.com.br
    atendimento@nortegeradores.com.br
    elenet08@hotmail.com
    jbvjete@hotmail.com
    geracao.eletrica@hotmail.com
    irs.servicos1@gmail.com
    ats.tec@hotmail.com
    mundialosg@gmail.com
    g2serv@gmail.com
    alexeng43@yahoo.com.br

Assunto: 
  Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. Solicitação de orçamento. PA 0011212-
16.2020.

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme
condições e especificações do Termo de Referência em anexo, para os 3 (três) equipamentos geradores
do TRE-AL, para os próximos 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.

1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.

Caso não haja interesse, pedimos informar por email.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
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Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0802277.html
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De: FH Engenharia <contato@fhgg.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 26/11/2020 12:55 PM

Assunto: [seic] Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. Solicitação de orçamento. PA 0011212-
16.2020.

Bom dia,

Segue em anexo Cotação.

---

Em 2020-11-25 14:51, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezados Senhores,
 
Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme
condições e especificações do Termo de Referência em anexo, para os 3 (três) equipamentos geradores
do TRE-AL, para os próximos 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.
 
1.1. Edifício-Sede:
 
Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.
 
1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:
 
Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.
 
1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.
 
Caso não haja interesse, pedimos informar por email.
 
Atenciosamente,
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Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br
 

Anexados:

Arquivo: Grupos Geradores do
TREAL.pdf

Tamanho:
242k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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FH ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. 

CNPJ 28.066.517/0001-00 
Avenida Portugal, 590 – Universitário – Caruaru – PE – CEP 55016-400 

Tel.: (81) 4105.0809 / (81) 3138.1105 / (81) 991525005 
E-mail: contato@fhgg.com.br 
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Caruaru, 26 de novembro de 2020 
 
 
AO 

TRE/AL 

ATT. SR. MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO 

ORÇAMENTO Nº 2611-2020 

REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICOS PREVENTIVOS E 

CORRETIVOS NOS GRUPOS GERADORES  

 
 
Prezados senhores: 
 
OBJETIVO 

Segue nosso orçamento para serviços prestação de serviços técnicos 

especializados de assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos 

Geradores instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e 

no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, conforme 

quantitativos e especificações descritos no ANEXO I deste Termo. Conforme a seguir: 

 

Orçamento   
 

Descrição Qtd Unid VALOR R$ 
Serviço de manutenção preventiva e corretiva no grupo 

gerador LEON HEIMER, modelo GEHM-180; Motor: 
MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264; Quadro de 

comando: DKG 307; Potência: 180 KVA. 

11 SV R$ 1.000,00 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva gerador 
CRAMACO, modelo: G2R200SD-4; 

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 
30234898;Quadro de comando: ST 2030; Potência: 81 

KVA. 

1 Sv R$ 1.000,00 

Serviço de manutenção preventiva e corretiva gerador 
STEMAC, modelo: ST0114023699; 

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960; 
Quadro de comando: ST 2140; 

Potência: 114 KVA. 

1 SV R$ 1.000,00 

        

TOTAL     R$ 3.000,00  
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CNPJ 28.066.517/0001-00 
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OBSERVAÇÕES 

1. Todos os impostos, taxas e deslocamentos estão inclusos no preço. 

2. Prazo de execução – conforme edital  

3. Prazo de validade deste orçamento – 15 dias 

4. Condições de pagamento: conforme edital  

 
 
 
Sem mais para o momento, estamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos.  
 
 
 
Atenciosamente.  
 
 
____________________ 

        Rayana 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizado em ____/____/_____ por ______________________________________ 
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E-mail - 0818929

Data de Envio: 
  01/12/2020 12:25:20

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

Para (com cópia oculta):
    licitacao@engevisa.com
    luiz.ramos@engevisa.com
    maceio@stemac.com.br
    servicosepecas@stemac.com.br
    comercial@jggeradores.com.br
    casadogerador@gmail.com
    comercial@milgeradores.com.br
    contato@geramaisgeradores.com.br
    ageradora@ageradora.com.br
    contato@mmgeradores.com.br
    geradormaceiodiesel@gmail.com
    luciano@gentecgeradores.com.br
    contato@jbrgeradores.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento. NOVA Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. PA
0011212-16.2020.

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita anteriormente, reforçando que a presente solicitação é para nova contratação
- período 2021/2023:

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme
condições e especificações do Termo de Referência em anexo, para os 3 (três) equipamentos geradores
do TRE-AL, para os próximos 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.

1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.

Caso não haja interesse, pedimos informar por email.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
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E-mail - 0818957

Data de Envio: 
  01/12/2020 12:41:46

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

Para (com cópia oculta):
    fiscal@consultoriaprime.com.br
    alexandre@startupgeradores.com.br
    ceaconstrucao@hotmail.com
    contabilidade@realenergy.com.br
    artec@live.com
    fabio@fhgruposgeradores.com.br
    atendimento@soseletrica.com.br
    atendimento@nortegeradores.com.br
    elenet08@hotmail.com
    jbvjete@hotmail.com
    geracao.eletrica@hotmail.com
    irs.servicos1@gmail.com
    ats.tec@hotmail.com
    mundialosg@gmail.com
    g2serv@gmail.com
    alexeng43@yahoo.com.br

Assunto: 
  Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. Solicitação de orçamento. PA 0011212-
16.2020.

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação abaixo, reforçando que a presente solicitação é para nova contratação - período
2021/2023:

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme
condições e especificações do Termo de Referência em anexo, para os 3 (três) equipamentos geradores
do TRE-AL, para os próximos 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.

1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.

Caso não haja interesse, pedimos informar por email.

Atenciosamente,
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Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0802277.html
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De: comercial@jggeradores.com.br
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 01/12/2020 04:12 PM

Assunto: [seic] Solicitação de orçamento. NOVA Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. PA
0011212-16.2020.

Boa tarde,

Segue nossa proposta, conforme solicitado.

estamos a disposição

Por favor informa data do pregão

Att

---
Ellysson Jovenal
Diretor comercial
(82)3317-6714/ 99111-5550
comercial@jggeradores.com.br

Em 2020-12-01 12:25, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezados Senhores,
> 
> Reiteramos solicitação feita anteriormente, reforçando que a presente
> solicitação é para nova contratação - período 2021/2023:
> 
> 
> Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de manutenção
> preventiva e corretiva, conforme condições e especificações do Termo
> de Referência em anexo, para os 3 (três) equipamentos geradores do
> TRE-AL, para os próximos 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser
> prorrogado na forma da lei.
> 
> 1.1. Edifício-Sede:
> 
> Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;
> Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
> Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
> Quadro de comando: DKG 307;
> Potência: 180 KVA.
> 
>  1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:
> 
> Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;
> Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
> Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;
> Quadro de comando: ST 2030;
> Potência: 81 KVA.
> 

E-mail JG Geradores enviando proposta (0819823)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 45



01/12/2020 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=O8F9OL8IA7SMQ&View=Message&Print=Yes&Number=49233&FolderID=0

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=O8F9OL8IA7SMQ&View=Message&Print=Yes&Number=49233&FolderID=0 2/2

> 1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
> Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;
> Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
> Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;
> Quadro de comando: ST 2140;
> Potência: 114 KVA.
> 
> Caso não haja interesse, pedimos informar por email.
> 
> Atenciosamente,
> 
> Maria Márcia Leite de Melo
> Seção de Instrução de Contratações - SEIC
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
> CNPJ nº 06.015.041/0001-38
> (82) 99981.2312
> seic@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo: ORÇ 320 2020  TRE AL
20201201_16100020.pdf

Tamanho:
199k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0822190

Data de Envio: 
  03/12/2020 17:14:59

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

Para:
    licitacao@engevisa.com
    luiz.ramos@engevisa.com

Assunto: 
  Solicitação de orçamento. NOVA Contratação manutenção geradores TRE-AL para 24 meses. PA
0011212-16.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita anteriormente, reforçando que a presente solicitação é para nova contratação
- período 2021/2023:

Solicitamos cotação para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme
condições e especificações do Termo de Referência em anexo, para os 3 (três) equipamentos geradores
do TRE-AL, para os próximos 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado na forma da lei.

1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.

Caso não haja interesse, pedimos informar por email.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0802277.html
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DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
Vieram os autos para urgente cotação de preço

(Despacho GSAD 0813525), visando à contratação de
manutenção dos geradores do Tribunal, conforme Termo de
Referência 0802277.

Foram feitas reiteradas consultas a diversas
empresas especializadas na prestação dos serviços requeridos
em Maceió e fora do estado de Alagoas. recebendo retorno
apenas das empresas FHG Geradores (0817120) e JG
Geradores (0819824).

A empresa FH Geradores apresentou o valor
unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, por gerador,
totalizando o valor da proposta em R$ 3.000,00 (três mil reais)
por mês, sendo R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) para o
período de 24 (vinte e quatro) meses.

A empresa JG Geradores apresentou proposta no
valor unitário de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) por
gerador, por mês, totalizando o valor mensal de R$ 2.160,00
(dois mil, cento e sessenta reais) e de R$ 51.840,00
(cinquenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais) para 24
(vinte e quatro) meses.

Diante do exposto e da urgência apontada nos
autos, estimamos o valor da contratação com base na média
dos valores obtidos, pelo valor unitário de R$ 860,00
(oitocentos e sessenta reais) mensais, sendo R$ 2.580,00 (dois
mil, quinhentos e oitenta reais) por mês, totalizando o
valor global de R$ 61.920,00 (sessenta e um mil, novecentos e
vinte reais) para a contratação pelo período de 24 (vinte e
quatro) meses.
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Sugerimos, portanto, que a contratação seja feita
por meio de licitação, por pregão eletrônico, com base na Lei
nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com participação restrita a micro, pequenas e médias
empresas.

CATSER encontrado: 19810.
À Deliberação.
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 04/12/2020, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 04/12/2020, 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
0823380 e o código CRC 9814E35D.

0011212-16.2020.6.02.8000 0823380v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2020.
Retornem os autos à SEIC, para avaliar a

possibilidade de incluir o atual valor praticado no Contrato
nº 26/2015 (0260561), como forma de compor a estimativa de
preço para a licitação (ver informação da SEGEC - doc.
0814184).

Após, solicito que os autos sigam à COFIN, para
indicar a previsão da despesa na POA 2021, sem olvidar de
que no presente exercício o contrato atual findará no próximo
dia 28, portanto, caso a licitação ainda seja viável neste
exercíco, será preciso a reserva (ou declaração) de crédito
correspondente.

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital, com a urgência que o caso requer.

Ciência à SMR, SEGEC e AJ-DG, em face da
tramitação do PA 0005563-75.2017.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2020, às 21:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0823457 e o código CRC 95DCE2AC.

0011212-16.2020.6.02.8000 0823457v1
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0012218-58.2020.6.02.8000 Unidade 1 24

LUVAS

Fontes de Consulta

FH GERADORES 3.000,00 708,89 Desconsiderado

JG GERADORES 2.160,00 -131,11 2.160,00

ENGEVISA CONTRATO 26/2015 1.713,33 -577,78 1.713,33

23,28%

A Planilha  pode ser utilizada 2.291,11 533,40 1.936,67

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

1.936,67 46.479,96

2

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Retornaram os autos para para avaliar a possibilidade de

incluir o atual valor praticado no Contrato nº 26/2015 (0260561),
como forma de compor a estimativa de preço para a licitação (ver
informação da SEGEC - doc. 0814184), Despacho GSAD
evento 0823457.

 
Reafirmamos o nosso despacho SEIC evento 0823380 e

agregamos o valor do contrato atual, uma vez manifestada a
anuência de sua manutenção de preço, evento SEGEC 0814184.

 
Diante do exposto e da urgência apontada nos autos,

estimamos o valor da contratação com base na média dos valores
obtidos e o então acrescentado pelo contrato atual, o valor unitário
de R$645,55 (seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos) , sendo R$1.936,67 (um mil novecentos e trinta e seis reais
e sessenta e sete centavos) por mês , totalizando o valor global de
R$46.479,96 (quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais
e noventa e seis centavos)  para a contratação pelo período de 24
(vinte e quatro) meses.

 
Sugerimos, portanto, que a contratação seja feita por

meio de licitação, por pregão eletrônico, com base na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com
participação restrita a micro, pequenas e médias empresas.

 
CATSER encontrado: 19810.
 
À Deliberação.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 08/12/2020, às 14:06, 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
0824490 e o código CRC 684B1A8D.

0011212-16.2020.6.02.8000 0824490v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À COFIN e à SLC, para proceder na forma do

Despacho GSAD 0823457.
Peço total prioridade à tramitação deste feito, em

face do que consta do PA PA 0005563-75.2017.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2020, às 14:32, 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
0824564 e o código CRC 080BFA2D.

0011212-16.2020.6.02.8000 0824564v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0824564).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/12/2020, às 14:54, 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
0824627 e o código CRC 9E4906D7.

0011212-16.2020.6.02.8000 0824627v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO Nº  Nº XXXX/2020/2020

MINUTAMINUTA

PROCESSO Nº 0011212-16.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL
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  GLOBAL,
objetivando  a  contratação de pessoa  jurídica  para  prestação  de  serviços  técnicos
preventivos e corretivos de Grupos Geradores  instalados no Edifício-Sede, no edifício da
Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de
material,  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 serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do TRE/
AL, instalados no Edifício-Sede,  no edifício  da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações
e condições assentadas neste edital e seus anexos. 

2 – DA VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial da União,  renováveis  por  iguais  e  sucessivos  períodos até o  limite legal
estabelecido.

1

Minuta de edital (0825013)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 57



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

3 - DA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente  Microempresas  e
Empresas  de  Pequeno  Porte 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 micro-
empreendedor individual -  MEI,  nos limites 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 pro-
cesso 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 ma-
gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-
trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e as-
sessoramento vinculados direta ou indiretamente 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 reda-
ção 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 declara-
ções: 

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; 
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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 ane-
xos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-
posta 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 insalu-
bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-
dição 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 materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cum-
primento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-
de 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 VISTORIA

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste edi-
tal poderão vistoriar os imóveis onde se encontram instalados os Grupos Geradores descri-
tos no item 1 do Anexo I (Termo de Referência, em companhia de servidor lotado na Seção
de Manutenção e Reparos designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, no horário
de expediente do Tribunal, para perfeito conhecimento do objeto licitado e das condições
físicas existentes.

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada
na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a ante-
cedência mínima de 2 (dois) dias,  pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-
0645.
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4.3. A vistoria prévia não é obrigatória e nem se afigura como condição de par-
ticipação no certame, contudo, não serão aceitas reclamações posteriores com alegações
de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços lista-
dos no Termo de Referência (Anexo I); 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1. 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.

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Gover-
no Federal, no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilida-
de do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. 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 responsabili-
dade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventu-
ais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informa-
ção, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1.  A  não  observância  do  disposto  no  subitem  anterior  poderá  ensejar
desclassificação no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, conco-
mitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a des-
crição 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 do-
cumentação. 

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigi-
dos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. 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.
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6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e tra-
balhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico du-
rante 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. 

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedi-
mentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante me-
lhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sis-
tema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especi-
ficações constantes no Anexo I.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Con-
tratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, en-
cargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que inci-
dam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.4. 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.

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação. 

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos ob-
jetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, pre-
valecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas nor-
mas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações pú-
blicas.

5

Minuta de edital (0825013)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 61



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da Uni-
ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-
ra 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 agen-
tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LAN-
CES. 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edi-
tal, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas
no Termo de Referência. 

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definiti-
vo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,  sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances ex-
clusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu re-
cebimento e do valor consignado no registro. 

8.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais, considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

8.6. Os licitantes  poderão  oferecer  lances sucessivos,  observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. 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)
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segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de dis-
puta “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minu-
tos. 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 determi-
nado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11. 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.

8.11.1. 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.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais li-
citantes, 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 encerra-
mento deste prazo.

8.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, ad-
mitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fe-
chado atender às exigências de habilitação.

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subi-
tens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocor-
rência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia;

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

8.15. Não serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competiti-
va do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a re-
cepção dos lances. 

8.18. 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. 

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme de-
finido neste Edital e seus anexos. 

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua pro-
posta.

8.21. 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 se-
guidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fe-
chado.

8.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desem-
pate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a pre-
ferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras; 

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvol-
vimento de tecnologia no País;

8.22.4. 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.

8.23. Persistindo  o empate,  a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

8.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá en-
caminhar, 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.

8.24.1. A negociação será realizada por  meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

8.24.2. 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 documen-
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tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados. 

8.25. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e jul-
gamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta clas-
sificada 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. 

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normati-
va RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassi-
ficação. 

9.3. 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.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 46.479,96 (quarenta e
seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), que de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, ir-
risórios 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 referi-
rem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração

9.4. 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.

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a reali-
zação 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 ho-
ras de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.6. O Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) ho-
ras, sob pena de não aceitação da proposta. 
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9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmen-
te aceita pelo Pregoeiro. 

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio ele-
trônico, 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 aceita-
ção da proposta.

9.7. 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 II.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examina-
rá a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à sub-
sequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme
disposto no item 8.24.

9.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do lici-
tante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventu-
al descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consul-
ta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2. 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 pre-
vê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-
nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pes-
soa jurídica da qual seja sócio majoritário.
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10.2.1. 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 Impediti-
vas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, li-
nhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua des-
classificação.

10.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabili-
tado, por falta de condição de participação.

10.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventu-
al 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 subsequen-
te.

10.5. Caso atendidas as condições de participação,  a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habili-
tação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e ha-
bilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normati-
va SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à
data prevista para recebimento das propostas;

10.5.2. 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 docu-
mentação atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitan-
te, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões fei-
ta pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), confor-
me art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. 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.

10.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de re-
quisitos  mediante  apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais  quando  houver
dúvida em relação à integridade do documento digital.
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10.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. 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 emiti-
dos somente em nome da matriz.

10.9.1. 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.

10.10. 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 habilita-
ção:

10.10.1. 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 Condi-
ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condiciona-
da 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, devida-
mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-
cumento comprobatório de seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com aver-
bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-
sal, 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: de-
creto de autorização;

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresen-
tação 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 negati-
va, 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 domicí-
lio 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 lici-
tante, 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 Fa-
zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deve-
rá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.

10.10.2.2.  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 regu-
larização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

10.10.2.3.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 inscri-
ção nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresen-
tação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.

10.10.2.4. 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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10.10.2.5.  A declaração do vencedor acontecerá no momento imediata-
mente posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6.  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, compro-
var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, median-
te apresentação de justificativa.

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no su-
bitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-
ções 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. 

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-
tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a
nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação,
seja  por  não  apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apre-
sentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.2.10. 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 sucessiva-
mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de ha-
bilitação, 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 re-
manescentes.

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:

10.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua inscrição no Conselho
Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo  (CAU)  como  empresa  de  engenharia  ou  de  arquitetura,
conforme o caso, e apresentar, pelo menos, um atestado de capacidade
técnica, devidamente certificado pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico), fornecido
por pessoa jurídica de direito público  ou privado, que comprove que o
licitante  possui  capacidade  para  executar  serviços  com  características
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame.
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10.10.3.2. Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com
relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's
com os seguintes serviços, no mínimo:

a) Execução de estrutura metálica do tipo plataforma com no mínimo
25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área de piso.

b)  Execução  de  escada  de  marinheiro  com  guarda-corpo  com  no
mínimo 30 (trinta) metros de comprimento.

10.10.3.3. Os licitantes deverão apresentar comprovação de possuir em
seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para  entrega  da  proposta,
profissional(ais)  de  nível  superior,  ou  outro  devidamente  reconhecido
pelo  CREA ou CAU,  detentor(es)  dos atestados de capacidade técnica
referidos nos parágrafos anteriores.

10.10.3.4.  Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a
comprovação  de  que trata o  parágrafo  anterior  será  satisfeita  com a
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa.

10.10.3.5. Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação
de  serviços,  a  comprovação  será  satisfeita  com  a  apresentação  do
contrato de prestação de serviço.

10.10.3.6. Se  o  detentor  do  Acervo  Técnico  for  empregado,  a
comprovação  dar-se-á  com  a  apresentação  de  cópia  autenticada  da
Carteira  de  Trabalho  ou  Ficha  constante  do  Livro  de  Registro  de
Empregado.

10.10.3.7. O(s)  profissional(is)  indicado(s)  pela  licitante,  detentor(es)
do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do serviço objeto deste
certame, coordenando sua execução de acordo com os respectivos acer-
vos técnicos.

10.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1. 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:

a) 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.

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-
cedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote;

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote.
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11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em con-
sideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contrata-
da, se for o caso.

11.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor uni-
tário  em algarismos e  o  valor  global  em algarismos  e  por  extenso (art.  5º  da Lei  nº
8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-
lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.5. 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.

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que esta-
beleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documen-
tos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12 - DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a  fase de regularização fiscal e traba-
lhista 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 ma-
nifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) deci-
são(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de re-
correr importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o pra-
zo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrar-
razões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a
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contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento. 

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessa-
dos, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anterio-
res 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 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 procedi-
mentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompa-
nhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. 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 da-
dos cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

14.1. 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.

14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a au-
toridade competente homologará o procedimento licitatório. 

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

15.1. 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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15.2. 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
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

15.3. 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.

15.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a reali-
zação do certame.

15.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deve-
rão 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.

15.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios for-
mais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

15.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo siste-
ma e vincularão os participantes e a administração..

16 – DA CONTRATAÇÃO

16.1. 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.

16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará,  por escrito,  o
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual.

16.3. 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.

16.4. 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.

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO 

17.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC)
e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).
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17.2. A  fiscalização  obedecerá  ao  Acordo  de  Níveis  de  Serviço  (ANS),
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG.

17.3. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela Presidência
deste Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que
a empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no
contrato.

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. 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;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

18.2. 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.

18.2.1. Poderá a  Administração considerar  inexecução  total  ou parcial  do
contrato,  conforme o  caso,  para  imposição  da  penalidade pertinente,  o  atraso
superior  a  24  (vinte  e  quatro)  horas  do início  do cumprimento das obrigações
contratuais. 

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

18.4 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
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o
valor atualizado do contrato;

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em ra-
zão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanes-
cente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas.

18.4.1.  As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução  parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

18.4.2. As  sanções  previstas  neste  Edital  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

18.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.

18.4.4.  Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:
suspensão temporária  de participação em licitação e impedimento de
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.

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

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

18.6. 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 comprovados.
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18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços,  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. 

18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

18.9. 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

18.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

18.12. 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.

18.12.1.  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.

18.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

19 - DO PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado  mensalmente, através  de  ordem
bancária  de  crédito  em  conta  corrente,  mediante a  apresentação  de  Nota  Fiscal  de
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto,  em até 10 (dez) dias após o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
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19.2. Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

19.5. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação
tributária vigente.

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

19.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1. 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°  084621
(Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas)  -  Natureza  da  Despesa  n°  339039
(Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pú-
blica observarão o horário de Brasília – DF.

23.3. 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 valida-
de jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-
buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contra-
tação.

23.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em fa-
vor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o inte-
resse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contrata-
ção. 

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses cus-
tos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.7. 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.

23.8. 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.

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

23.10. 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.

23.11. 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.

23.12. 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.

23.13. O Edital e seus anexos poderão ser  lidos  na sala  da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado
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em  Maceió,  ou  ainda,  nos  sites www.tre-al.jus.br  e  www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos;
ANEXO I-B – Acordos de Níveis de Serviço (ANS);
ANEXO I-C – Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.

23.14. 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

Contratação  de  pessoa  jurídica  para  prestação  de  serviços  técnicos
especializados de assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos Geradores
instalados  no  Edifício-Sede,  no  edifício  da  Praça  Visconde  de  Sinimbu  e  no  Fórum
Eleitoral  de  Maceió (FEM),  com fornecimento de  material,  conforme quantitativos  e
especificações descritos no ANEXO I-A deste Edital.

1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;

Quadro de comando: DKG 307;

Potência: 180 KVA.

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;

Quadro de comando: ST 2030;

Potência: 81 KVA.

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;

Quadro de comando: ST 2140;

Potência: 114 KVA.

2. Justificativa

2.1. Garantir a adequada operação dos Grupos Geradores instalados nos
imóveis descritos no item 1, ocupados pela Justiça Eleitoral  em Alagoas,  através de
constante e criteriosa manutenção preventiva e corretiva, de modo a permitir o perfeito
funcionamento de todos os seus componentes;

2.2. Permitir que os Grupos Geradores estejam em condições perfeitas
e, portanto, seguras de funcionamento, sem esquecer da necessidade de substituição
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periódica de elementos consumíveis imprescindíveis à regular operação dos motores,
aumentando, por conseguinte, a durabilidade e vida útil dos sistemas.

3. Disposições Gerais

3.1. As empresas proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar os imóveis onde se encontram
instalados os Grupos Geradores descritos no item 1, para perfeito conhecimento do
objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes, na companhia de
servidor(a) lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR;

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

3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidos,  utilizando  equipamentos  em  quantidade,  qualidade  e  tecnologia
adequadas, com observância às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas  (ABNT),  aos  padrões  e  normas  internacionais  consagradas  pertinentes,  as
recomendações dos fabricantes e as aceitas pela boa técnica, bem como a legislação
vigente;

3.4. A mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais;

3.5. O fornecimento do óleo combustível destinado ao funcionamento
normal e regular dos motores a diesel é de responsabilidade do TRE/AL;

3.6.  Entende-se  como  manutenção  preventiva  aquela  destinada  a
prevenir  a  ocorrência  de  quebras  e  defeitos  nos  equipamentos,  mantendo-os  em
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais dos fabricantes e normas técnicas
pertinentes;

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

3.8. A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e
corretiva,  executar  os  devidos  testes,  regulagens,  ajustes,  lubrificações  e  reparos
necessários, de forma a manter o adequado e regular funcionamento dos Geradores;

3.9. O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I,
necessários  à  realização  de  serviços  de  manutenção preventivos  e/ou  corretivos,
independentemente do quantitativo a  ser  utilizado,  ficará a  cargo da CONTRATADA,
assim como a  aplicação  de  todo  e  qualquer  material  complementar  aos  trabalhos,
necessários  para  atender  as  demandas  de  limpeza,  tratamento  e  conservativo  dos
equipamentos,  tais  como:  ferramentas,  instrumentos  de  medição,  produtos
anticorrosivos,  fluídos  de  arrefecimento,  óleos  lubrificantes,  filtros  de  ar,  de
combustível e de óleo, graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas etc.;

3.10. A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção
preventiva nos Geradores em intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as
verificações e testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para
mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em perfeitas condições de segurança,
em  horário  compatível  com  o  expediente  do  Tribunal  e  do  Fórum  Eleitoral  de
Maceió, sob a supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE;
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3.11.  Para  cada  manutenção  preventiva  e  corretiva  realizada,  a
CONTRATADA deverá elaborar Relatório de Manutenção, especificando em cada parte
que compõe o Grupo Gerador a descrição do serviço que foi executado, a situação em
que  se  encontra,  data  de  realização, identificação  do  técnico  que  realizou  a
manutenção, entre outras informações, a ser entregue ao FISCAL do contrato;

3.12. A CONTRATADA deverá realizar intervenção semestral, incluindo
a  troca  dos  consumíveis  descritos  no  ANEXO  I,  além  de  limpeza  dos  tanques  de
armazenamento de óleo combustível;

3.13. A reposição/substituição de peça não abrangida por este Termo de
Referência deverá ser precedida de aprovação expressa por parte deste Tribunal do
orçamento apresentado pela CONTRATADA, iniciando a execução dos serviços somente
após a aprovação expressa do CONTRATANTE.

3.14.  Ficam  estabelecidas  as  seguintes  práticas  de  sustentabilidade
ambiental, incorporadas aos serviços de engenharia, objeto desta contratação:

3.14.1.  A  Contratada  deverá  utilizar  materiais  de  menor  impacto
ambiental,  retirar  materiais descartados em razão dos serviços e destinar  de forma
adequada ambientalmente, de acordo com as normas ambientais;

3.14.2.  Providenciar  o  recolhimento  dos  materiais  inservíveis  e  dos
recipientes de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados,
para posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou
reaproveitamento  dos  mesmos,  ou  destinação  final  ambientalmente  adequada,
demonstrando  os  procedimentos  utilizados  para  o  recolhimento  adequado  dos
materiais;

3.14.3. Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços
deverão ser,  preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

3.14.4.  A  CONTRATADA  deverá  adotar  medidas  para  evitar  o
desperdício de água tratada na realização dos serviços, conforme instituído no Decreto
nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

3.14.5.  Os  bens  fornecidos  e  os  serviços  realizados  deverão  ser
constituídos,  no  todo  ou  em  parte,  por  material  reciclado,  atóxico,  biodegradável,
conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

3.14.6. Os bens fornecidos não poderão conter substâncias perigosas
em  concentração  acima  da  recomendada  na  diretiva  RoHS  (Restriction  of  Certain
Hazardous  Substances),  tais  como mercúrio  (Hg),  chumbo (Pb),  cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

3.14.7. Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos
envolvidos no escopo da manutenção, a  CONTRATADA deverá  utilizar  produtos  que
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Anvisa.

3.17.  A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  e  manter  atualizados  os
seguintes canais de recebimento de chamados: conexão de Internet do seu telefone
celular,  através do contato de voz,  e/ou vídeo do WhatsApp, serviço de mensagens
curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia (MMS), e-mail e/ou chamada telefônica.

3.18. A CONTRATADA deverá tomar ciência da abertura de chamado e
informar  número  de  registro/protocolo  de  atendimento,  o  qual  deverá  constar  do
relatório de manutenção.
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4. Obrigações da Contratada

A CONTRATADA, pelos serviços previstos neste Termo de Referencia,
obriga-se a:

4.1.  Apresentar  a  ART  -  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica,  de
acordo com o Lei nº 6.496/77, do responsável técnico pela realização do serviço desta
contratação.

4.2.  Responder,  integralmente,  pelos  danos  causados  diretamente  a
Administração  ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do
contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  à  fiscalização  ou
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

4.3. 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  a  Administração  do  CONTRATANTE,  inclusive  se  houver
obrigatoriedade de retenção;

4.4. Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz;

4.5. Executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados,
com vistas a qualidade e satisfação do CONTRATANTE;

4.6.  Fornecer  materiais,  produtos  e  equipamentos  de  trabalho,
principalmente  de  segurança,  coletivos  e  individuais,  tais  quais  Equipamentos  de
Proteção  Individual  (EPIs),  adequados  e  necessários  a  consecução  dos  serviços
constantes  deste  Termo de Referência,  sem quaisquer  ônus  para  o  CONTRATANTE,
responsabilizando-se  pela  quantidade  e  qualidade  dos  materiais,  produtos  e
equipamentos empregados;

4.7. Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer
anormalidade  ou  inconsistência,  de  caráter  urgente,  prestando  os  esclarecimentos
julgados necessários e apresentando solução técnica para sua correção;

4.8. Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica,
eletrônica,  mecânica  ou  de  acabamento  diferente  da  do  projeto  original  e  que
caracterize  modernização,   deverá  ser  precedida  de  apresentação  de  proposta
comercial,  para  prévia  aprovação  do  CONTRATANTE,  instruída  com  orçamento
detalhado e  documentos técnicos (laudos,  medições,  ensaios  etc),  de forma a ficar
caracterizada  e comprovada a  necessidade  da  atualização sugerida,  a  qual  deverá,
obrigatoriamente, trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência;

4.9.  A CONTRATADA  deverá  encaminhar  técnico  para  avaliação  e
manutenção dos geradores em prazo não superior a 4 (quatro) horas após a abertura
de chamado.  Caso  não  haja necessidade  de  reposição  de  peças,  a  CONTRATADA
deverá,  em  até  8  (oito)  horas,  realizar  a  manutenção  corretiva  necessária,
restabelecendo o pleno funcionamento do gerador.

4.10. Na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas
as  listadas  no  ANEXO  I,  a CONTRATADA  fica  obrigada  a  apresentar  comunicação
ao TRE/AL,  devendo apresentar  orçamento  para  o  fornecimento  dessas  peças  em
prazo  não  superior  a 8  (oito)  horas,  após  a  abertura  do  chamado. Aprovado  o
orçamento pela administração e,  recebida a nota de empenho, a contratada terá o
prazo de 3 (três) dias para a realização do serviço de manutenção corretiva.
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4.11.  Apresentar  mensalmente  nota  fiscal  de  serviços,  ou  outro
documento  hábil  e  pertinente  ao  objeto,  para  liquidação  da  despesa  quando  da
finalização dos serviços objeto deste Termo de Referência.

4.12.  Paralisar,  por  determinação da  Contratante,  qualquer atividade
que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.

4.13.  Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  as  suas
expensas: no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios,
defeitos  ou  incorreções  resultantes  dos  materiais  empregados  ou  da  execução  dos
serviços,  no prazo máximo de 3 (três)  dias,  a partir  da comunicação efetuada pela
Seção de Manutenção e Reparos (SMR);

4.14.  A  Contratada  deverá  apresentar  CRONOGRAMA ANUAL  com  a
indicação  dos  dias  em  que  realizará  as  manutenções  preventivas,  observada  a
periodicidade bimestral.

4.15.  A  CONTRATADA  deverá  encaminhar  à  fiscalização  Relatórios
Técnicos, protocolizados neste Tribunal, correspondendo ao início do contrato e outro ao
final de cada período contratual, com destaques das peculiaridades em itens específicos
(com subitens) do equipamento, conforme se dispõe:

4.15.1 O  RELATÓRIO  TÉCNICO  INICIAL  (RTI),  encaminhado  à
fiscalização, com protocolo até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato,
deverá iniciar com inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados
em geral e testes adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado,
constituindo referência inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho às
manutenções contratadas.

4.15.2. O  RELATÓRIO  TÉCNICO  SEMESTRAL  (RTS),  deverá  ser
elaborado pela Contratada e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º
mês de contrato, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição
ao longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato
do que foi constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos
no item 2 do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva.

4.15.3. O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA):  A época dos serviços a
serem realizados  no  11º  mês  do  contrato  deverá  ser  elaborada  pela  Contratada  e
encaminhado à Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de
substituição ao longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como
destaques de elementos,  não menos importantes com vistas a cumprir  a função de
dispensa  de  relatório  inicial,  em face  de  aditamento  de  prazo,  isto  é:  prorrogação
contratual.

4.15.4. Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais,
com itens discriminando serviços realizados e pendentes, sugestões,  recomendações
técnicas,  pareceres,  conclusão  de  funcionamento  adequado,  anexando-se  fotos
coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos
em  face  dos  serviços  pendentes,  sobre  os  quais  deverão  constar  datas  de  suas
reparações. 

4.15.5. Estes  Relatórios  deverão  ser  assinados  pelo  Engenheiro
Responsável da Contratada.

4.15.6. A  NÃO  ENTREGA  DOS  RELATÓRIOS  TÉCNICOS  –  INICIAL,
SEMESTRAL E ANUAL PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente,
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ensejará o encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência,
podendo cumular com Multa Moratória.

4.15.7. A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III.
Os serviços realizados deverão constar nos relatórios técnicos. 

4.16. A contratada deverá apresentar certificado de treinamento da NR
10 dos técnicos, com carga horária de 40 (quarenta) horas e ementa que inclui, além
dos riscos inerentes à eletricidade, noções de prevenção e de combate a incêndio e
primeiros socorros.

4.16.1  A  contratada  não  poderá  emitir  certificados  de  curso  ou
treinamentos para os seus funcionários e/ou apresentar documentos de certificação da
própria empresa, os quais deverão ser oriundos de instituições como SENAI, SENAC, ou
entidades particulares reconhecidas pelo TRE/AL.

4.17. Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário
comercial, das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado.

5. Obrigações da Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na condição de CONTRATANTE,
obriga-se a:

5.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os
aspectos  quantitativo  e  qualitativo,  através  do  Gestor  e/ou  Fiscal  nomeados  e
designados para tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou informar nos
autos do correspondente Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando a
CONTRATADA  as  ocorrências  de  quaisquer  fatos,  que,  baseado  nos  dispositivos
contratuais e legais, exijam medidas corretivas;

 5.2.  Nomear  formalmente  como  Fiscal  e  Gestor,  para  realizar  o
acompanhamento  da  execução  contratual,  no  limite  de  sua  capacidade  técnica,
servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e Reparos (SMR) ou Seção de Gestão de
Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços Gerais (COSEG);

5.3. Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de
até 10 (dez) dias após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes
de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto.

6. Pagamento

6.1.  O  pagamento  será  efetuado  mensalmente,  através  de  ordem
bancaria  de crédito  em conta corrente,  mediante a apresentação de Nota Fiscal  de
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

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

6.3.  Se a  empresa  for  optante pelo  SIMPLES;  devera  anexar  a  nota
fiscal, declaração que comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do
Brasil, para que sobre o valor do pagamento não incidam retenções indesejadas.

7. Vigência
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O prazo de vigência  do contrato será de 24 (vinte e quatro)  meses,
podendo ser prorrogado até o limite estabelecido em lei.

8. Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato

8.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC)
e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

8.2.  A fiscalização obedecerá  ao Acordo de Níveis  de Serviço  (ANS),
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 

8.3.  A  prestação  dos  serviços  será  objeto  de  acompanhamento,
controle, fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela
Presidência  deste Tribunal  por  meio de portaria,  que avaliará  os  serviços  de  forma
qualitativa,  em que a  empresa será  notificada quando ocorrer  descumprimento das
condições definidas no contrato.

9. Sanções administrativas

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

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

9.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10%
(dez por  cento),  em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

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

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

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

9.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

1. Descrição dos Equipamentos

1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Macei6/AL;

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;

Quadro de comando: DKG 307;

Potência: 180 KVA.

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;

Quadro de comando: ST 2030;

Potência: 81 KVA.

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;

Quadro de comando: ST 2140;

Potência: 114 KVA.

2. Especificação dos Combustíveis

2.1. Edifício-Sede:

2.1.a. Filtro de ar;

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;

2.1.c. Filtro de óleo combustível;

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros;

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros;

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.
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2.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

2.1.a. Filtro de ar;

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;

2.1.c. Filtro de óleo combustível;

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros;

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros;

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.

2.3. Edifício da Praça Sinimbú (antiga sede):

2.1.a. Filtro de ar;

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;

2.1.c. Filtro de óleo combustível;

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros;

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros;

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.
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ANEXO I-B

ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS)

1. Disposições gerais

1.1.  Fica  estabelecido  entre  as  partes  Acordo  de  Nível  de  Serviços
(ANS),  o  qual  tem  o  objetivo  de  medir  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pela
Contratada.

1.2.  A medição da qualidade dos serviços prestados pela Contratada
será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a
ser pago no período avaliado.

1.3.  As  situações  abrangidas  pelo  Acordo  de  Nível  de  Serviços  se
referem a fatos cotidianos da execução do contrato, não isentado a Contratada das
demais resposabilidades ou sanções legalmente previstas.

1.4. A Contratante poderá alterar os procedimentos de metodologia de
avaliação durante a execução contratual, sempre que o novo sistema se mostrar mais
eficiente que o anterior e não houver prejuízos para a Contratada.

2. Procedimentos

2.1. O fiscal do contrato, designado pela Contratante, acompanhará a
execução dos serviços prestados, atuando junto a preposto indicado pela Contratada.

2.2. Verificando  a  existência  de  irregularidades  na  prestação  dos
serviços,  o  fiscal  do  contrato  notificará  o  preposto  da  Contratada  para  que  este
solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

2.3. A notificação quanto à existência de irregularidades na execução do
contrato poderá ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação ou da
reincidência do fato.

2.4.  Constatada irregularidade  passível  de  notificação  por  escrito,  o
fiscal do contrato preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de
pontuação, o dia e a hora do acontecido.

2.5. Em até cinco dias anteriores à apresentação da fatura mensal para
atesto e  pagamento,  o  fiscal  do  contrato  informará  à  Contratada  o  resultado  da
avaliação mensal do serviço.

2.6. A Contratada, de posse das informações repassadas pelo fiscal do
contrato,  emitirá  fatura  mensal  relativa  aos  serviços  prestados,  abatendo  do  valor
devido  pela  Contratante,  os  descontos  relativos  à  aplicação do  Acordo  de  Nível  de
Serviços.

2.7. O fiscal do contrato, ao receber da Contratada as faturas mensais
para  atesto,  somente  o  fará  quando  verificada  a  dedução  dos  descontos  acima
mencionados.

3. Sistema de pontuação

3.1. O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação
para cada tipo de ocorrência.
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3.2.  As  ocorrências  são  dispostas  em  três  niveis  de  graduação,
atribuindo-se a cada nível uma pontuação determinada, conforme tabela abaixo:

OCORRÊNCIAS Pontuação
da ocorrência

Ocorrência  Tipo  1 -  Situações  brandas  que  não  caracterizam
interrupção da prestação do serviço, mas comprometem a realização
de maneira satisfatória, tais como:

a) Serviços executados de forma descuidada e/ou de maneira relapsa.
b)  Conduta inadequada dos empregados e profissionais em relação
aos serviços e nos ambientes da Contratante.
c) Empregado sem uniforme, identificação e equipamento de proteção
ou utensílio de uso obrigatório.

1 ponto

Ocorrência  Tipo  2  - Situações  que  caracterizam  interrupção  na
prestação do serviço, tal como:

a) Não cumprimento de obrigações relativas ao serviço, mesmo após
determinação da fiscalização para fazê-lo.
b)  Ausência  de  fornecimento,  pela  empresa  Contratada  a  seus
empregados, de equipamento ou utensílio de uso obrigatório para os
serviços.
c)  Indicação  de  empregados  para  a  realização  dos  serviços  sem
qualificação adequada.
d)  Serviço  executado  pelo  profissional,  mas  sem supervisão  pelo
responsável técnico da empresa Contratada.

2 pontos

Ocorrência  Tipo  3  - Situações  que  caracterizam  interrupção  na
prestação  do  serviço  e  comprometem  a  rotina  ou  o  patrimônio  da
Instituição, tais como:

a) Não cumprimento da entrega do relatório de manutenção preentiva,
previsto no contrato.
b) Reiteradas danificações ao patrimônio.
c) Conduta perigosa que ponha em risco a segurança de terceiros.
d)  Não  cumprimento  das  obrigações  sociais  e  trabalhistas  dos
empregados, postos à disposição para os serviços, cuja comprovação
poderá ser solicitada a qualquer momento pelo fiscal do contrato.

3 pontos

4. Descrição do Indicador

Na tabela abaixo, consta a descrição dos itens relativos ao indicador
adotado:

Indicador: Adequação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em três grupos
geradores de energia elétrica prestados ao TRE/AL
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ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Garantir o cumprimento dos serviços relacionados no Termo
de Referência e suas respectivas adequações.

Meta a cumprir 100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva da
Administração.

Instrumento  de
medição Planilha de controle dos serviços executados

Forma  de
acompanhamento

Realização  mensal  de avaliação  da qualidade dos serviços,
por parte da fiscalização do contrato, conforme perspectiva de
adequação  da  administração  e  posterior  lançamento  do
resultado na planilha de controle.

Periocidade Mensal, semestral e anual

Mecanismo de cálculo

%  dos  serviços  adequados  executados  dentro  do  mês  de
referência,  tendo  por  base  as pontuações  atribuídas  pela
inexecução parcial do contrato. E, por pontuações, quando da
medição dos serviços realizados.

Início da avaliação Data do início da execução dos serviços.

Faixas  de  ajuste  no
pagamento

(pela  inexecução
parcial do contrato).

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma das
pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período
de avaliação, como segue:

2 pontos: desconto de 2% sobre o valor mensal contratado
3 pontos: desconto de 5% sobre o valor  mensal contratado
4 pontos: desconto de 8% sobre o valor  mensal contratado
5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal contratado

Sanções/Penalidades

(pela  inexecução
parcial do contrato)

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma das
pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período
de avaliação, como segue:

6 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal  contratado
+ multa de 2% sobre o valor anual contratado
7 pontos: desconto de 15% sobre o valor mensal contratado +
multa de 5% sobre o valor anual contratado
a partir de 8 pontos: desconto de 30% sobre o valor  mensal
contratado + multa de 6% sobre o valor  anual  contratado,
com possibilidade de rescisão contratual.
 

5. Planilha de controle dos serviços executados (Medição)
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5.1. A pontuação dos serviços não executados deve odeceder à Tabela
1 e à Tabela 2, cuja inexecução dos serviços será ponderada em níveis de percentuais.
Mediante  a  ocorrência  dos  atributos  indicados  nessas  tabelas,  serão  atribuídas
pontuações que definirão as faixas de ajuste no pagamento pela inexecução parcial do
contrato (quanto à qualidade e quantidade) e,  ainda, as sanções e penalidades que
serão aplicadas à Contratada.

5.2.  Considerando  o  período  em  que  serão  feitas  as  medições  dos
serviços, as pontuações não serão cumulativas. A Tabela 1 será utilizada na avaliação
das manutenções preventivas e a Tabela 2,  no caso de manutenção corretiva.  Não
haverá acumulação quando se tratar de avaliações mensal, semestral ou anual, ocorrida
no mesmo mês, vale a maior pontuação. No caso de no mesmo mês, ocorrerem as duas
manutenções,  preventiva e corretiva,  estas  deverão ser  avaliadas separadamente e
suas pontuações somadas para efeito de definição da multa.

5.3. O quadro de ocorrências do item 3 - SISTEMA DE PONTUAÇÃO do
Acordo de Níveis de Serviço, deste mesmo anexo, faz parte da avaliação e define a
pontuação diretamente.

Tabela 1 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção preventiva (ANEXO
III).

Periodicidade 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos

Mensal [1 a
5%)           

[5 a
10%)           

[10  a
15%]           

> 15%           

Semestral                                              [1 a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15%

Anual                                                                 [1a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15%

Tabela 2 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção corretiva e atraso
na elaboração de orçamentos quando há necessidade de reposição de peças

TEMPORALIADADE 1
ponto

2
pontos

3
pontos

4
pontos   

Tempo  ultrapassado  no  atendimento  da
chamada (definido no item 4.13 do Termo de
Referência)

[5 a 
10%)

[10  a
15%)

[15  a
20%] > 20%   

Tempo  ultrapassado  no  retorno  ao  serviço
pendente (definido no item 4.13 no Termo de
Referência)

[5  a
10%)

[10  a
15%)

[15  a
20%) > 20%

Tempo  ultrapassado  na  apresentação  do
orçamento,  no  caso  de  necessidade  de
reposição  de  peças. (definido no  item 4.14
no Termo de Referência)

[5  a
10%)

[10  a
15%)

[15  a
20%]

> 20%
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Tempo ultrapassado, após o envio da nota de
empenho, para a realização do serviço que
requerem a reposição de peças (definido no
item 4.14 no Termo de Referência)

[5  a
10%)

[10  a
15%)

[15  a
20%] > 20%

Nota 1: Os percentuais de manutenção preventiva tomam como base as quantidades de
subitens  previstos  nas  preventivas  programadas  para  o  período,  apresentados  no
ANEXO III.

Nota 2: O intervalo indicado por [...) significa: fechado à esquerda e aberto à direita.
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ANEXO I-C

PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

1. Rotina Mensal (39 subitens a verificar)

Motor Diesel

1.1 - Verificar a existência de vazamentos;

1.2 - Verificar a vedação da tampa do radiador;

1.3 - Completar os níveis de óleo lubrificante e água;

1.4 - Limpar filtros de ar e, se necessário, trocar;

1.5 - Verificar tensão e estado das correias;

1.6 - Verificar mangotes e braçadeiras de fixação;

1.7 - Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor;

1.8 - Verificar o motor de arranque;

1.9 - Verificar o estado da colméia do radiador;

1.10 - Testar instrumentos de controle;

1.11 - Testar e ajustar o sistema de pré-aquecimento.

Alternador

1.12 - Verificar regulador de tensão;

1.13 - Substituir escovas defeituosas;

1.14 - Lubrificar mancais;

1.15 - Lubrificar diodos e fixações;

1.16 - Lubrificar rolamentos.

Baterias

1.17 - Verificar fixação das baterias e conexões dos cabos;

1.18 - Completar o nível de água;

1.19 - Medir temperatura dos elementos;

1.20 - Medir densidade do eletrólito;

1.21 - Medir tensão por elemento;

1.22 - Limpar bornes e conexões.

Quadro de comando, alimentação, comando, proteção e sincronismo
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1.23 - Reapertar conexões;

1.24 - Substituir fusíveis queimados;

1.25 - Substituir lâmpadas queimadas (sinalizadores);

1.26 - Verificar atuação dos relês e sensores;

1.27 - Corrigir atuação do painel de sincronismo.

Testes de funcionamento

1.28 -  Colocar o grupo em funcionamento, com pelo menos 50% de
carga, por 30 minutos ou mais, verificando e anotando:  pressão do óleo, temperatura
do bloco e das turbinas, frequência, tensão do gerador, corrente do gerador.

1.29 - Simular falta de rede com o equipamento no automático e anotar:
tempo de entrada do grupo e tempo de transferência.

1.30  -  Simular  retorno  da  rede  e  anotar:  tempo  de
transferência/supervisão e tempo de resfriamento.

1.31 - Anotar horas de trabalho da unidade;

1.32  -  Verificar  entrada  da  bomba  e  ventilador  do  radiador  com  a
partida do grupo;

1.33 - Verificar estabilidade de rotação;

1.34 - Corrigir as anormalidades observadas.

Diversos

1.35 - Limpar todo o conjunto do maquinário;

1.36 - Conservar limpa a área próxima às maquinas e recolher todo
resíduo decorrente dos serviços de manutenção.

1.37 - Verificar aterramento;

1.38 - Verificar bóia do óleo combustível;

1.39 - Limpar respiro do tanque de combustível.

2. Rotina Semestral (67 subitens)

Executar todos os procedimentos descritos na rotina mensal, mais os
seguintes itens:

Motor Disel

2.1 - Reapertar parafusos do cabeçote com torquímetro;

2.2 - Óleo lubrificante: trocar filtro ou fazer limpeza quando for o caso;

2.3 - Verificar passagem de combusttível no filtro de combustível, e se
necessário, substituir o elemento filtrante;

2.4 - Drenar a água decantada do tanque de combustível;

2.5 - Lubrificar os rolamentos da bomba auto aspirante;
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2.6 - Verificar as condições de escapamento;

2.7 - Engraxar a cremalheira do volante;

2.8 - Limpar o filtro de respiro;

2.9 - Drenar o sistema primário de arrefecimento, colocando água limpa
com aditivo anticorrosivo .

Alternador

2.10 -  Verificar  funcionamento da ponte de  diodos (exitação  "brush-
less");

2.11 - Medir a resistência de isolamento (campo e armadura);

2.12 - Limpar internamente com ar comprimido;

Quatro de Alimentação, Comando, Proteção e Sincronismo

2.13  -  Verificar  contatos  das  chaves  contatoras  e  substituir,  se
necessário;

2.14 - Verificar funciomanento do flutuador de baterias;

2.15 - Medir a resistência de isolamento e corrigir, se necessário.

2.16 - Aferir instrumentos;

2.17 - Regular tensão e frequência do gerador;

2.18 - Limpar internamente com ar comprimido. 

3. Rotina anual (84 subitens)

Executar  todos  os  procedimentos  descritos  na  rotina  mensal  e
semestral, mais os seguintes itens:

Motor Diesel

3.1 - Verificar as folgas das válvulas com motor frio;

3.2 - Verificar os rolamentos da bomba d'água e polia esticadora;

3.3 - Testar os bicos injetores;

3.4 - Trocar o óleo com o motor quente, recolhendo-o em recipientes
adequados,  responsabilizando-se  pelo  destino  final  deste,  fora das  dependências  da
contratante, seguindo as recomendações da legislação pertinente;

3.5 - Realizar a troca dos filtros de ar das máquinas;

3.6  -  Reapertar  todos  os  parafusos e  porcas,  especialmente  dos
coletores, carter e turbo compressor.

3.7 - Verificar a fixação das pás do ventilador;

3.8 - Testar válvula termostática;

3.9 - Medir taxa de compressão.
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Alternador

3.10 - Verificar rolamentos, substituindo se necessário;

.311 - Verificar a necessidade de retífica dos anéis coletores;

3.12 - Medir resistência ôhmica dos enrolamentos;

3.13 - Executar testes de vibração, verificando rolamentos e eventuais
desbalanceamentos. Corrigir, se necessário.

Diversos

3.14  -  Testar  a  resistência  de  isolamento do  motor  e  do quadro  de
comando;

3.15  -  Revisar  enchimento,  eliminadores  de  gotas  e  bicos
pulverizadores;

3.16 - Eliminar pontos de ferrugem;

3.17  -  Recuperar  pintura  na  carcaça  da  máquina,  das  partes  onde
houver corrosão ou descobertura da tinta.
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                                                          ANEXO II

                                                          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:
Nome
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 III

MINUTA 

        CONTRATO Nº XX/2020
      Processo nº 0011212-16.2020.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
ASSISTÊNCIA  E  SUPORTE  PREVENTIVOS  E
CORRETIVOS  DE  GRUPOS  GERADORES,
CELEBRADO COM 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 –
Farol,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,  doravante  denominado
CONTRATANTE, neste  ato  representada  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 nesta Cidade, e
a empresa  XXXXXX, CNPJ nº :  XXXXXX, situada XXXXXX, CEP:  XXXXXX,  Fone: XXXXXX,  e-mail:
XXXXXX,  daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por  XXXXXX,
portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação
de serviços de assistência e suporte preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na
Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão
Eletrônico nº XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e
8.666/93,  e pelo  Decreto  nº  10.024,  de  20  de  setembro  de  2019,  ficando os contratantes
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  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.

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos preventivos e
corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, conforme as exigências contidas neste contrato e nos
Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

                  Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à
Contratada, o valor  mensal  de R$  XXX,  sendo o valor  total deste contrato  de R$ XX (XXXX),
considerando a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses.

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

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo:

a) Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras
e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais
dos fabricantes e normas técnicas pertinentes;

b)  Manutenção corretiva é aquela destinada a reparar eventuais defeitos apresentados pelos
equipamentos, colocando-os em perfeitas condições de uso, a incluir ajustes, regulagens e reparos
necessários;

c)  A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e corretiva, executar os
devidos testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos necessários, de forma a manter o
adequado e regular funcionamento dos Geradores;

d)  O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I do Edital do PE nº  XX/2020,
necessários à realização de  serviços  de manutenção preventivos  e/ou  corretivos,
independentemente do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da CONTRATADA, assim como a
aplicação de todo e qualquer material complementar aos trabalhos, necessários para atender às
demandas de limpeza, tratamento e conservação dos equipamentos, tais como: ferramentas,
instrumentos de medição, produtos anticorrosivos, fluidos de arrefecimento,  óleos lubrificantes,
filtros de ar, de combustível e de  óleo, graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas
etc.;

e) A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção preventiva nos Geradores em
intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as verificações e testes, bem como os demais
procedimentos que julgar necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em
perfeita condição de segurança, em horário compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum
Eleitoral de Maceió – FEM, sob a supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE;

f)  Para cada manutenção preventiva e corretiva realizada, a CONTRATADA deverá elaborar
Relatório de Manutenção, especificando em cada parte que compõe o Grupo Gerador, descrição
do serviço que foi executado, situação em que se encontra, data de realização, identificação do
técnico que realizou a manutenção, entre outras informações, a ser entregue ao FISCAL do
contrato;

g)  A  CONTRATADA deverá  realizar  intervenção  semestral,  incluindo  a  troca  dos  consumíveis
descritos no ANEXO, além de limpeza dos tanques de armazenamento de óleo combustível; 

h)  A  reposição/substituição  de  peça  não  abrangida  por  este  Termo de Referência  deverá ser
precedida  de  aprovação  expressa  por  parte  deste  Tribunal  do  orçamento  apresentado  pela
CONTRATADA,  iniciando  a  execução  dos  serviços  somente  após  a  aprovação  expressa  do
CONTRATANTE.

i)  Ficam estabelecidas  as  seguintes  práticas  de  sustentabilidade  ambiental,  incorporadas  aos
serviços de engenharia, objeto desta contratação:

j)  A  Contratada  deverá  utilizar  materiais  de  menor  impacto  ambiental,  retirar  materiais
descartados em razão dos serviços e destinar de forma adequada ambientalmente, de acordo com
as normas ambientais;

k) Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos
e  solventes  originários  dos  serviços  executados,  para  posterior  repasse  às  empresas
industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação
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final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento
adequado dos materiais;

l) Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços deverão ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize
materiais  recicláveis,  de  forma  a  garantir  a  máxima  proteção  durante  o  transporte  e  o
armazenamento;

m) A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada na realização
dos serviços, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

n) Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

o)  Os  bens  fornecidos  não  poderão  conter  substâncias  perigosas  em concentração  acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs);

p)  Para  a  limpeza  e  conservação  de  superfícies  de  equipamentos  envolvidos  no  escopo  da
manutenção,  a  CONTRATADA  deverá  utilizar  produtos  que  obedeçam  às  classificações  e
especificações determinadas pela Anvisa.

q) A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizados os seguintes canais de recebimento
de chamados: conexão de Internet do seu telefone celular, através do contato de voz, e/ou vídeo
do WhatsApp, serviço de mensagens curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia (MMS), e-
mail e/ou chamada telefônica.

r)  A  CONTRATADA  deverá  tomar  ciência  da  abertura  de  chamado  e  informar  número  de
registro/protocolo de atendimento, o qual deverá constar do relatório de manutenção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado mensalmente,  através  de  ordem  bancária  de
crédito  em  conta-corrente,  mediante  a  apresentação  da  Nota  Fiscal  de  Serviços,  ou  outro
documento  hábil  e  pertinente  ao  objeto,  em até  10  (dez)  dias  após  o  atesto  da  nota  fiscal
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas.
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PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso no pagamento,  o  valor  devido deverá ser  acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de
Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 084621,
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota
de Empenho nº 2020NE000XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:

a) Apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de acordo com o Lei nº 6.496/77, do
responsável técnico pela realização do serviço desta contratação;

b) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa res-
ponsabilidade à fiscalização ou acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

c) Responsabilizar-se pelas obrigações decorrentes das normas que estabeleçam encargos traba-
lhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transferin-
do, em hipótese alguma, a responsabilidade pelos respectivos pagamentos a Administração do
CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade de retenção ;

d) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma operação corre-
ta e eficaz;

e)  Executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, com vistas a qualidade e sa-
tisfação do CONTRATANTE;

f)  Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, cole-
tivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados e necessá-
rios a consecução dos serviços constantes do Termo de Referência do Edital do PE nº XX/2020,
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sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pela quantidade e qualidade
dos materiais, produtos e equipamentos empregados;

g)  Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou inconsis-
tência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários e apresentando
solução técnica para sua correção:

h) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, eletrônica, mecânica ou de
acabamento diferente da do projeto original e que caracterize modernização,  deverá ser prece-
dida de apresentação de proposta comercial, para prévia aprovação do CONTRATANTE, instruída
com orçamento detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de forma a fi-
car caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida, a qual deverá, obrigato-
riamente, trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência; 

i) Encaminhar técnico para avaliação e manutenção dos geradores em prazo não superior a 4
(quatro) horas após a abertura de chamado. Caso não haja necessidade de reposição de pe-
ças, a CONTRATADA deverá, em até 8 (oito) horas, realizar a manutenção corretiva necessária,
restabelecendo o pleno funcionamento do gerado;

j) Apresentar, na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas as listadas no
ANEXO I do PE nº XX/2020, comunicação ao TRE/AL, devendo apresentar orçamento para o for-
necimento dessas peças em prazo não superior a 8 (oito) horas, após a abertura do chama-
do. Aprovado o orçamento pela administração e, recebida a nota de empenho, a contratada
terá o prazo de 3 (três) dias para a realização do serviço de manutenção corretiva

k) Apresentar mensalmente nota fiscal de serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao
objeto, para liquidação da despesa quando da finalização dos serviços objeto deste Contrato;

l) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executa-
da de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de ter-
ceiros;

m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas: no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos mate-
riais empregados ou da execução dos serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir da co-
municação efetuada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR);

n) Apresentar CRONOGRAMA ANUAL com a indicação dos dias em que realizará as manutenções
preventivas, observada a periodicidade bimestral;

o) Encaminhar à fiscalização Relatórios Técnicos, protocolizados neste Tribunal, correspondendo
ao início do contrato e outro ao final de cada período contratual, com destaques das peculiarida-
des em itens específicos (com subitens) do equipamento, conforme se dispõe:
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o.1 )O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização,
com protocolo até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar
com inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e
testes adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado, constituindo
referência  inicial  e  formação  de  parâmetros  de  eficiência  e  desempenho  às
manutenções contratadas.

o.2) O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL (RTS), deverá  ser elaborado
pela Contratada e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de
contrato, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo
do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos no item 2
do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva.

o.3) O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A época dos serviços a serem
realizados no 11º mês do contrato deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado
à Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao
longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como destaques de
elementos,  não  menos  importantes  com vistas  a  cumprir  a  função  de  dispensa  de
relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: prorrogação contratual.

o.4) Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais, com
itens  discriminando  serviços  realizados  e  pendentes,  sugestões,  recomendações
técnicas,  pareceres,  conclusão  de  funcionamento  adequado,  anexando-se  fotos
coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos
em  face  dos  serviços  pendentes,  sobre  os  quais  deverão  constar  datas  de  suas
reparações. 

o.5)  Estes  Relatórios  deverão  ser  assinados  pelo  Engenheiro
Responsável da Contratada.

o.6)  A  NÃO  ENTREGA  DOS  RELATÓRIOS  TÉCNICOS  –  INICIAL,
SEMESTRAL E ANUAL PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente,
ensejará o encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência,
podendo cumular com Multa Moratória.

o.7) A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III. Os
serviços realizados deverão constar nos relatórios técnicos.

p)  Apresentar  certificado  de  treinamento da NR 10 dos técnicos,  com carga  horária  de  40
(quarenta)  horas  e  ementa que inclui,  além dos  riscos  inerentes  à  eletricidade,  noções  de
prevenção e de combate a incêndio e primeiros socorros;

q)  A  contratada  não  poderá  emitir  certificados  de  curso  ou  treinamentos  para  os  seus
funcionários  e/ou  apresentar documentos  de  certificação  da  própria  empresa,  os  quais
deverão ser  oriundos  de  instituições  como  SENAI,  SENAC,  ou  entidades  particulares
reconhecidas pelo TRE/AL;

r) Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário comercial, das 8 (oito) às 18
(dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver
prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO –  É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda
que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qua-
litativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, os quais deverão anotar
em registros próprios, ou informar nos autos do correspondente Processo Administrativo, as fa-
lhas detectadas, comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado
nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas;

b) Nomear formalmente como Fiscal e Gestor, para realizar o acompanhamento da execução con-
tratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e Re-
paros (SMR) ou Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços Ge-
rais (COSEG);

c) Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de até 10 (dez) dias após o rece-
bimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes de acordo com as cláusulas contratuais,
contados a partir do atesto.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência será de 24  (vinte  e  quatro) meses, contados da data da
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal estabelecido.

PARÁGRAFO ÚNICO -  O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores
praticados no mercado.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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;
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b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) 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 -  Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou  parcial  do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

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

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

b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

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

PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.
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PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

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

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

PARÁGRAFO ONZE - 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
comprovados.

PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para
a  prestação  dos  serviços, 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 TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUATORZE -  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 o § 3º do art. 86 e
§ 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO QUINZE -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

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

PARÁGRAFO DEZESSETE -  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 DEZOITO - 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.

PARÁGRAFO DEZENOVE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
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reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 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  VINTE  -  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 –  DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO

                A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a fiscalização será
realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  A  fiscalização  obedecerá  ao  Acordo  de  Níveis  de  Serviço  (ANS),
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle,
fiscalização e avaliação por  fiscal  do contrato,  devidamente designado pela  Presidência  deste
Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que a empresa
será notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no contrato.

CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA TREZE - 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.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA
CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital
do Pregão Eletrônico n° XX/2020 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento
SEI nº XXXX.

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

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

Maceió, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

Pela Empresa
                                               XXXXXXXXXXXXX
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INFORMAÇÃO Nº 10014 - 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 serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos
Geradores do TRE/ AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de
Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do valor do seu
objeto.

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.

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 ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/12/2020, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/12/2020, às 18:44, 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
0825019 e o código CRC 0F247DFB.

0011212-16.2020.6.02.8000 0825019v2
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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2021 - SMR - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Natureza Despesa Detalhada Valor programado 

33.90.39.17.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 31.119,00

33.90.39.17.0082 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM 5.312,00

33.90.39.17.0097 - MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 6.623,00

Total 43.054,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0813525, para

aprovar o Termo de Referência que instruiu o feito
(doc. 0802277) e remeter os autos à análise da Assessoria
Jurídica, para efeito de aprovação da minuta do edital
(doc. 0825013), elaborada pela SLC, nos termos da
Informação nº 10014 (doc. 0825019), acerca da qual nada
temos a opor.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2020, às 20:48, 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
0825098 e o código CRC 4EDF214B.

0011212-16.2020.6.02.8000 0825098v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À SAD,
 
 
 
Para ajustar a redação do item 10.10.3.2

(Habilitação técnica) da minuta do edital ao objeto ora
pretendido.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/12/2020, às 21:14, 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
0825107 e o código CRC 82C5B16D.

0011212-16.2020.6.02.8000 0825107v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
Devolvo os autos à SLC, em atenção ao Despacho

AJ-DG 0825107, para efeito de correção do item 10.10.3.2 da
minuta, a seguir transcrito:

10.10.3.2. Para fins de habilitação técnica
operacional das licitantes, com relação a este
projeto, serão exigidas Certidões de Acervo
Técnicos - CAT's com os seguintes serviços, no
mínimo: a) Execução de estrutura metálica do
tipo plataforma com no mínimo 25 m² (vinte
cinco metros quadrados) de área de piso. b)
Execução de escada de marinheiro com
guarda-corpo com no mínimo 30 (trinta)
metros de comprimento. 

Acerca do tema, solicito à SMR indicar os itens de
qualificação técnica que entende apropriados à demanda,
além de emitir a declaração de que trata a  Orientação
Normativa 54/2018-AGU (abaixo reproduzida), considerando o
disposto no item 4.1 do TR:

COMPETE AO AGENTE OU SETOR
TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO
DECLARAR QUE O OBJETO
LICITATÓRIO É DE NATUREZA
COMUM PARA EFEITO DE
UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE
PREGÃO E DEFINIR SE O OBJETO
CORRESPONDE A OBRA OU
SERVIÇO DE ENGENHARIA, SENDO
ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO
ANALISAR O DEVIDO
ENQUADRAMENTO DA
MODALIDADE LICITATÓRIA
APLICÁVEL.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2020, 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
0825110 e o código CRC 3AA328A3.

0011212-16.2020.6.02.8000 0825110v1
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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 dezembro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em complemento à informação anteriormente

prestada, caso seja do interesse superior realizar
remanejamentos no próximo exercício, informamos toda a
programação da SMR para 2021, com destaque para o objeto
em tela.

 
Já em relação à possibilidade de contratação no

presente exercício, salvo a anulação de despesas empenhadas
ou pré-empenhadas, bem como eventuais sobras
orçamentárias, este é o saldo disponível no SIAFI para custeio
no PO 0001.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/12/2020, às 14:32, 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
0825428 e o código CRC 3D5D917A.

0011212-16.2020.6.02.8000 0825428v1
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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

Revisão 01

Serviços de assistência e suporte técnicos preventivos e
corretivos nos Grupos Geradores do TRE/AL

 
 
1. Objeto
Contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviços técnicos especializados de assistência e suporte
preventivos e corretivos nos Grupos Geradores instalados no
Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no
Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de
material, conforme quantitativos e especificações descritos no
ANEXO I deste Termo.

 
1.1. Edifício-Sede:
Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol,

Maceió/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.
 
1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:
Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol.

Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie:

30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.
 
1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro.

s/n, Maceió/AL;
Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
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Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie:
22906174960;

Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.
 
2. Justificativa
2.1. Garantir a adequada operação dos Grupos

Geradores instalados nos imóveis descritos no item
1, ocupados pela Justiça Eleitoral em Alagoas, através de
constante e criteriosa manutenção preventiva e corretiva, de
modo a permitir o perfeito funcionamento de todos os seus
componentes;

2.2. Permitir que os Grupos Geradores estejam em
condições perfeitas e, portanto, seguras de funcionamento,
sem esquecer da necessidade de substituição periódica de
elementos consumíveis imprescindíveis à regular operação
dos motores, aumentando, por conseguinte, a durabilidade e
vida útil dos sistemas.

 
3. Disposições Gerais
3.1. As empresas proponentes interessadas na

prestação dos serviços contidos neste Termo de Referência
poderão vistoriar os imóveis onde se encontram instalados os
Grupos Geradores descritos no item 1, para perfeito
conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das
condições físicas existentes, na companhia de servidor(a)
lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR;

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

3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos, utilizando equipamentos
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
observância às normas técnicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), aos padrões e normas
internacionais consagradas pertinentes, as recomendações
dos fabricantes e as aceitas pela boa técnica, bem como a
legislação vigente;

3.4. A mão de obra deverá estar inclusa nos custos
totais;

3.5. O fornecimento do óleo combustível destinado
ao funcionamento normal e regular dos motores a diesel é de
responsabilidade do TRE/AL;

3.6. Entende-se como manutenção preventiva
aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras e
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defeitos nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado
de uso, de acordo com os manuais dos fabricantes e normas
técnicas pertinentes;

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

3.8. A CONTRATADA deverá, no momento da
manutenção preventiva e corretiva, executar os devidos
testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos
necessários, de forma a manter o adequado e regular
funcionamento dos Geradores;

3.9. O fornecimento dos materiais de consumo
descritos no ANEXO I, necessários à realização de serviços de
manutenção preventivos e/ou corretivos, independentemente
do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da
CONTRATADA, assim como a aplicação de todo e qualquer
material complementar aos trabalhos, necessários para
atender as demandas de limpeza, tratamento e conservativo
dos equipamentos, tais como: ferramentas, instrumentos de
medição, produtos anticorrosivos, fluídos de arrefecimento,
óleos lubrificantes, filtros de ar, de combustível e de óleo,
graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas etc.;

3.10. A CONTRATADA deverá executar
obrigatoriamente manutenção preventiva nos Geradores em
intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as
verificações e testes, bem como os demais procedimentos que
julgar necessários para mantê-los em perfeito estado de
funcionamento e em perfeitas condições de segurança, em
horário compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum
Eleitoral de Maceió, sob a supervisão de fiscal designado do
CONTRATANTE;

3.11. Para cada manutenção preventiva e corretiva
realizada, a CONTRATADA deverá elaborar Relatório de
Manutenção, especificando em cada parte que compõe o
Grupo Gerador a descrição do serviço que foi executado, a
situação em que se encontra, data de realização, identificação
do técnico que realizou a manutenção, entre outras
informações, a ser entregue ao FISCAL do contrato;

3.12. A CONTRATADA deverá realizar intervenção
semestral, incluindo a troca dos consumíveis descritos no
ANEXO I, além de limpeza dos tanques de armazenamento de
óleo combustível;

3.13. A reposição/substituição de peça não
abrangida por este Termo de Referência deverá ser precedida
de aprovação expressa por parte deste Tribunal do orçamento
apresentado pela CONTRATADA, iniciando a execução dos
serviços somente após a aprovação expressa do
CONTRATANTE.

3.14. Ficam estabelecidas as seguintes práticas de
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sustentabilidade ambiental, incorporadas aos serviços de
engenharia, objeto desta contratação:

3.14.1. A Contratada deverá utilizar materiais de
menor impacto ambiental, retirar materiais descartados em
razão dos serviços e destinar de forma adequada
ambientalmente, de acordo com as normas ambientais;

3.14.2. Providenciar o recolhimento dos materiais
inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos e
solventes originários dos serviços executados, para posterior
repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela
reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação
final ambientalmente adequada, demonstrando os
procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
materiais;

3.14.3. Os bens a serem fornecidos para o
cumprimento dos serviços deverão ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de
forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o
armazenamento;

3.14.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas
para evitar o desperdício de água tratada na realização dos
serviços, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de
outubro de 2003;

3.14.5. Os bens fornecidos e os serviços realizados
deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR
15448-1 e 15448-2;

3.14.6. Os bens fornecidos não poderão conter
substâncias perigosas em concentração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

3.14.7. Para a limpeza e conservação de superfícies
de equipamentos envolvidos no escopo da manutenção, a
CONTRATADA deverá utilizar produtos que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela Anvisa.

3.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar e
manter atualizados os seguintes canais de recebimento de
chamados: conexão de Internet do seu telefone celular,
através do contato de voz, e/ou vídeo do WhatsApp, serviço de
mensagens curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia
(MMS), e-mail e/ou chamada telefônica.

3.18. A CONTRATADA deverá tomar ciência da
abertura de chamado e informar número de registro/protocolo
de atendimento, o qual deverá constar do relatório de
manutenção.
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4. Obrigações da Contratada
A CONTRATADA, pelos serviços previstos neste

Termo de Referencia, obriga-se a:
4.1. Apresentar a ART - Anotação de

Responsabilidade Técnica, de acordo com o Lei nº 6.496/77,
do responsável técnico pela realização do serviço desta
contratação.

4.2. Responder, integralmente, pelos danos
causados diretamente a Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

4.3. 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 a
Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver
obrigatoriedade de retenção;

4.4. Implantar, de forma adequada, supervisão dos
serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;

4.5. Executar os serviços de forma a garantir os
melhores resultados, com vistas a qualidade e satisfação do
CONTRATANTE;

4.6. Fornecer materiais, produtos e equipamentos
de trabalho, principalmente de segurança, coletivos e
individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs), adequados e necessários a consecução dos serviços
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus
para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pela quantidade
e qualidade dos materiais, produtos e equipamentos
empregados;

4.7. Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato,
por escrito, qualquer anormalidade ou inconsistência, de
caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados
necessários e apresentando solução técnica para sua
correção;

4.8. Estar ciente de que a substituição de peça ou
modificação elétrica, eletrônica, mecânica ou de acabamento
diferente da do projeto original e que caracterize
modernização,  deverá ser precedida de apresentação de
proposta comercial, para prévia aprovação do
CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e
documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de
forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da
atualização sugerida, a qual deverá, obrigatoriamente, trazer
ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior
eficiência;

4.9. A CONTRATADA deverá encaminhar técnico
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para avaliação e manutenção dos geradores em prazo não
superior a 4 (quatro) horas após a abertura de chamado. Caso
não haja necessidade de reposição de peças, a CONTRATADA
deverá, em até 8 (oito) horas, realizar a manutenção corretiva
necessária, restabelecendo o pleno funcionamento do
gerador.

4.10. Na hipótese de ser necessária a reposição de
peças, excetuadas as listadas no ANEXO I, a CONTRATADA
fica obrigada a apresentar comunicação ao TRE/AL,
devendo apresentar orçamento para o fornecimento dessas
peças em prazo não superior a 8 (oito) horas, após a abertura
do chamado. Aprovado o orçamento pela administração e,
recebida a nota de empenho, a contratada terá o prazo de 3
(três) dias para a realização do serviço de manutenção
corretiva.

4.11. Apresentar mensalmente nota fiscal de
serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto,
para liquidação da despesa quando da finalização dos serviços
objeto deste Termo de Referência.

4.12. Paralisar, por determinação da Contratante,
qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros.

4.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas: no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos
serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir da
comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e Reparos
(SMR);

4.14. A Contratada deverá apresentar
CRONOGRAMA ANUAL com a indicação dos dias em que
realizará as manutenções preventivas, observada a
periodicidade bimestral.

4.15. A CONTRATADA deverá encaminhar à
fiscalização Relatórios Técnicos, protocolizados neste
Tribunal, correspondendo ao início do contrato e outro ao
final de cada período contratual, com destaques das
peculiaridades em itens específicos (com subitens) do
equipamento, conforme se dispõe:

4.15.1 O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI),
encaminhado à fiscalização, com protocolo até o 5º dia útil do
mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar com
inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros
de dados em geral e testes adequados e mecanismos que
consubstanciam o objeto contratado, constituindo referência
inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho
às manutenções contratadas.

4.15.2. O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL
(RTS), deverá  ser elaborado pela Contratada e encaminhado à
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fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de contrato,
destacando a relação de peças instaladas com prazos de
substituição ao longo do contrato nas manutenções
preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme
serviços descritos no item 2 do ANEXO III - Procedimentos e
rotinas de manutenção preventiva.

4.15.3. O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A
época dos serviços a serem realizados no 11º mês do contrato
deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado à
Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com
prazos de substituição ao longo do contrato nas manutenções
preventivas e corretivas, bem como destaques de elementos,
não menos importantes com vistas a cumprir a função de
dispensa de relatório inicial, em face de aditamento de prazo,
isto é: prorrogação contratual.

4.15.4. Nestes relatórios deverão constar todas as
informações reais, com itens discriminando serviços
realizados e pendentes, sugestões, recomendações técnicas,
pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-
se fotos coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens,
bem como cronograma de reparos em face dos serviços
pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas
reparações. 

4.15.5. Estes Relatórios deverão ser assinados pelo
Engenheiro Responsável da Contratada.

4.15.6. A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS
TÉCNICOS – INICIAL, SEMESTRAL E ANUAL PELA
CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês
subseqüente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês
contratual, respetivamente, ensejará o encaminhamento dos
autos para aplicação da penalidade de Advertência, podendo
cumular com Multa Moratória.

4.15.7. A Contratada deverá realizar os serviços
constantes no Anexo III. Os serviços realizados deverão
constar nos relatórios técnicos. 

4.16. A contratada deverá apresentar certificado de
treinamento da NR 10 dos técnicos, com carga horária de 40
(quarenta) horas e ementa que inclui, além dos riscos
inerentes à eletricidade, noções de prevenção e de combate a
incêndio e primeiros socorros.

4.16.1 A contratada não poderá emitir certificados
de curso ou treinamentos para os seus funcionários e/ou
apresentar documentos de certificação da própria empresa, os
quais deverão ser oriundos de instituições como SENAI,
SENAC, ou entidades particulares reconhecidas pelo TRE/AL.

4.17. Todos os prazos aqui assinalados devem ser
contados em horário comercial, das 8 (oito) às 18 (dezoito)
horas, sempre a partir da abertura do chamado.
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5. Obrigações da Contratante
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na

condição de CONTRATANTE, obriga-se a:
5.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização

dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou
informar nos autos do correspondente Processo
Administrativo, as falhas detectadas, comunicando a
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que,
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas
corretivas;

 5.2. Nomear formalmente como Fiscal e Gestor,
para realizar o acompanhamento da execução contratual, no
limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) ou Seção de Gestão
de Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços
Gerais (COSEG);

5.3. Proceder ao pagamento mensal dos serviços
prestados no prazo de até 10 (dez) dias após o recebimento de
documento fiscal hábil, quando prestados estes de acordo
com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto.

 
6. Requisitos para Contratação
Em relação à habilitação técnica para a prestação

dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em Grupos
Geradores, deverão ser verificados:

6.1 Para fins de comprovação técnica, a licitante
deverá comprovar aptidão para o desempenho de atividades
pertinetes e compatíveis com o objeto deste TR, por meio de
apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por Órgão da Administração Pública ou
empresas públicas ou privadas, onde a empresa tenha
prestado serviços de manutenção preventiva e corretiva em
grupos geradores cuja potência seja de pelo menos 90 kVA,
ou seja, aproximadamente 50% da potência do grupo gerador
de maior capacidade atualmente existente nas instalações do
TRE/AL.

6.1.1 O atestado deverá ser acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA, do professional que foi responsável
técnico pelos serviços.

6.1.2 Os atestados de capacidade técnico-
operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito
de sua atividade econômica principal ou sencundária
especificadas no contrato social vigente.

6.1.3 O licitante deverá disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da legitmidade dos
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atestados solicitados, apresentado, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereços
atual da Contratante e local em que foram prestados os
serviços.

 
7. Critérios de Sustentabilidade
7 A futura contratada deverá obedecer os seguintes

critérios de sustentabilidade, conforme determina o Decreto
nº 7.746/2012 e suas alterações (Decreto nº 9.176/2017), na
Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, na
Instrução Normativa SLTI nº 01, de 2010, Guia Nacional de
Licitações Sustentáveis da AGU, legislações ambientais e no
que couber durante a realização das manutenções dos grupos
geradores.

7.1 Os bens/materiais devem ser constituídos, no
todo ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2.

7.2 As peças e itens aplicados durante todo o
contrato devem ser preferencialmente acondicionados em
embalagens coletivas, com o menor volume possível,
utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a
carantia de um correto e seguro transporte.

7.3 Os materiais e peças empregados não devem
conter substâncias perigosas em concetração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs)

7.4 Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser
corretamente recolhidos, coletados e ter uma destinação para
evitar efeitos nocivos ao meio ambiente, obecedendo a
resolução nº 362 de 23 de junho de 2005 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

7.5 Todos os eventuais agentes para limpeza, que
sejam empregados deverão ser notificados ou registrados na
ANVISA, conforme determina a legislação vigente.

7.6 A fatura contratada deverá realizar o
recolhimento de todos os resíduos recicláveis descartados, de
forma seletiva, em observância ao decreto nº 5.940/2006.

7.7 A Contratada deverá apresentar Plano de
Descarte ou Reciclagem, no máximo em 30 (trinta) dias após o
início da execução dos serviços, para destinação do óleo
combustível (óleo diesel), os óleos lubrificantes e demais
resíduos oriundos das manutenções. Ressalta-se que o óleo
combustivel (possu validade e precisa ser substituído caso
não consumido. Portanto, além do plano de descarte ou
reciclagem, deverão ser atendidas as recomendações de
transporte deste tipo de resíduo (combustível) conforme
legislação pertinente.
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8. Pagamento
8.1 O pagamento será efetuado mensalmente,

através de ordem bancaria de crédito em conta corrente,
mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços, ou outro
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias
após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a ser entregue ao
final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

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

8.3 Se a empresa for optante pelo SIMPLES; devera
anexar a nota fiscal, declaração que comprove tal opção no
modelo expedido pela Receita Federal do Brasil, para que
sobre o valor do pagamento não incidam retenções
indesejadas.

 
9. Vigência
O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e

quatro) meses, podendo ser prorrogado até o limite
estabelecido em lei.

 
10. Gestão, fiscalização e acompanhamento da

execução do contrato
10.1 A gestão será realizada pela Seção de Gestão

de Contratos (SEGEC) e a fiscalização será realizada pela
Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

10.2 A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis
de Serviço (ANS), apresentado em anexo específico deste
edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 

10.3 A prestação dos serviços será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por fiscal
do contrato, devidamente designado pela Presidência deste
Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de
forma qualitativa, em que a empresa será notificada quando
ocorrer descumprimento das condições definidas no contrato.

 
11. Sanções administrativas
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

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

11.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia,
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até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

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

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

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

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

 
 
 

ANEXO I
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

 
1. Descrição dos Equipamentos
 
1.1. Edifício-Sede:
Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol,

Macei6/AL;
Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;
Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;
Quadro de comando: DKG 307;
Potência: 180 KVA.
 
1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:
Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol.

Maceió/AL;
Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;
Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie:

30234898;
Quadro de comando: ST 2030;
Potência: 81 KVA.
 
1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):
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Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro.
s/n, Maceió/AL;

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;
Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie:

22906174960;
Quadro de comando: ST 2140;
Potência: 114 KVA.
 
2. Especificação dos Combustíveis
 
2.1. Edifício-Sede:
2.1.a. Filtro de ar;
2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;
2.1.c. Filtro de óleo combustível;
2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de

5 litros;
2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de

1,89 litros;
2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.
 
 
2.2. Fórum Eleitoral de Maceió:
2.1.a. Filtro de ar;
2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;
2.1.c. Filtro de óleo combustível;
2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de

5 litros;
2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de

1,89 litros;
2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.
 
2.3. Edifício da Praça Sinimbú (antiga sede):
2.1.a. Filtro de ar;
2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;
2.1.c. Filtro de óleo combustível;
2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de

5 litros;
2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de

1,89 litros;
2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.
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ANEXO II
ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS)

1. Disposições gerais
1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de

Nível de Serviços (ANS), o qual tem o objetivo de medir a
qualidade dos serviços prestados pela Contratada.

1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados
pela Contratada será feita por meio de sistema de pontuação,
cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no período
avaliado.

1.3. As situações abrangidas pelo Acordo de Nível
de Serviços se referem a fatos cotidianos da execução do
contrato, não isentado a Contratada das demais
resposabilidades ou sanções legalmente previstas.

1.4. A Contratante poderá alterar os procedimentos
de metodologia de avaliação durante a execução contratual,
sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o
anterior e não houver prejuízos para a Contratada.

 
2. Procedimentos
2.1. O fiscal do contrato, designado pela

Contratante, acompanhará a execução dos serviços prestados,
atuando junto a preposto indicado pela Contratada.

2.2. Verificando a existência de irregularidades na
prestação dos serviços, o fiscal do contrato notificará o
preposto da Contratada para que este solucione o problema
ou preste os devidos esclarecimentos.

2.3. A notificação quanto à existência de
irregularidades na execução do contrato poderá ser verbal ou
por escrito, a depender da gravidade da situação ou da
reincidência do fato.

2.4. Constatada irregularidade passível de
notificação por escrito, o fiscal do contrato preencherá termo
de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de
pontuação, o dia e a hora do acontecido.

2.5. Em até cinco dias anteriores à apresentação da
fatura mensal para atesto e pagamento, o fiscal do contrato
informará à Contratada o resultado da avaliação mensal do
serviço.

2.6. A Contratada, de posse das informações
repassadas pelo fiscal do contrato, emitirá fatura mensal
relativa aos serviços prestados, abatendo do valor devido pela
Contratante, os descontos relativos à aplicação do Acordo de
Nível de Serviços.

2.7. O fiscal do contrato, ao receber da Contratada
as faturas mensais para atesto, somente o fará quando
verificada a dedução dos descontos acima mencionados.
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3. Sistema de pontuação
3.1. O sistema de pontuação destina-se a definir os

graus de pontuação para cada tipo de ocorrência.
3.2. As ocorrências são dispostas em três niveis de

graduação, atribuindo-se a cada nível uma pontuação
determinada, conforme tabela abaixo:

 

OCORRÊNCIAS
Pontuação

da
ocorrência

Ocorrência Tipo 1 - Situações brandas que não
caracterizam interrupção da prestação do serviço, mas
comprometem a realização de maneira satisfatória,
tais como:
a) Serviços executados de forma descuidada e/ou de
maneira relapsa.
b)  Conduta inadequada dos empregados e
profissionais em relação aos serviços e nos ambientes
da Contratante.
c) Empregado sem uniforme, identificação e
equipamento de proteção ou utensílio de uso
obrigatório.

1 ponto

Ocorrência Tipo 2 - Situações que caracterizam
interrupção na prestação do serviço, tal como:
a) Não cumprimento de obrigações relativas ao
serviço, mesmo após determinação da fiscalização
para fazê-lo.
b) Ausência de fornecimento, pela empresa Contratada
a seus empregados, de equipamento ou utensílio de
uso obrigatório para os serviços.
c) Indicação de empregados para a realização dos
serviços sem qualificação adequada.
d) Serviço executado pelo profissional, mas
sem supervisão pelo responsável técnico da empresa
Contratada.

2 pontos

Ocorrência Tipo 3 - Situações que caracterizam
interrupção na prestação do serviço e comprometem a
rotina ou o patrimônio da Instituição, tais como:
a) Não cumprimento da entrega do relatório de
manutenção preentiva, previsto no contrato.
b) Reiteradas danificações ao patrimônio.
c) Conduta perigosa que ponha em risco a segurança
de terceiros.
d) Não cumprimento das obrigações sociais e
trabalhistas dos empregados, postos à disposição para
os serviços, cuja comprovação poderá ser solicitada a
qualquer momento pelo fiscal do contrato.

3 pontos
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4. Descrição do Indicador
Na tabela abaixo, consta a descrição dos itens

relativos ao indicador adotado:
Indicador: Adequação dos serviços de manutenção preventiva e

corretiva em três grupos geradores de energia elétrica prestados ao
TRE/AL

 
 

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade
Garantir o cumprimento dos serviços
relacionados no Termo de Referência e suas
respectivas adequações.

Meta a cumprir 100% dos serviços realizados e adequados à
perspectiva da Administração.

Instrumento de
medição Planilha de controle dos serviços executados

Forma de
acompanhamento

Realização mensal de avaliação da qualidade
dos serviços, por parte da fiscalização do
contrato, conforme perspectiva de adequação
da administração e posterior lançamento do
resultado na planilha de controle.

Periocidade Mensal, semestral e anual

Mecanismo de
cálculo

% dos serviços adequados executados dentro
do mês de referência, tendo por base
as pontuações atribuídas pela inexecução
parcial do contrato. E, por pontuações,
quando da medição dos serviços realizados.

Início da avaliação Data do início da execução dos serviços.

Faixas de ajuste no
pagamento
(pela inexecução
parcial do contrato).

A faixa de ajuste do pagamento será definida
pela soma das pontuações atribuídas às
ocorrências produzidas no período de
avaliação, como segue:
2 pontos: desconto de 2% sobre o valor
mensal contratado
3 pontos: desconto de 5% sobre o valor 
mensal contratado
4 pontos: desconto de 8% sobre o valor 
mensal contratado
5 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal contratado

A faixa de ajuste do pagamento será definida
pela soma das pontuações atribuídas às
ocorrências produzidas no período de
avaliação, como segue:

Termo de Referência SMR 0825501         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 134



Sanções/Penalidades
(pela inexecução
parcial do contrato)

6 pontos: desconto de 10% sobre o valor
mensal  contratado + multa de 2% sobre o
valor anual contratado
7 pontos: desconto de 15% sobre o valor
mensal contratado + multa de 5% sobre o
valor anual contratado
a partir de 8 pontos: desconto de 30% sobre o
valor  mensal contratado + multa de 6%
sobre o valor anual contratado, com
possibilidade de rescisão contratual.
 

 
5. Planilha de controle dos serviços

executados (Medição)
 
5.1. A pontuação dos serviços não executados deve

odeceder à Tabela 1 e à Tabela 2, cuja inexecução dos
serviços será ponderada em níveis de percentuais. Mediante a
ocorrência dos atributos indicados nessas tabelas, serão
atribuídas pontuações que definirão as faixas de ajuste no
pagamento pela inexecução parcial do contrato (quanto à
qualidade e quantidade) e, ainda, as sanções e penalidades
que serão aplicadas à Contratada.

5.2. Considerando o período em que serão feitas as
medições dos serviços, as pontuações não serão cumulativas.
A Tabela 1 será utilizada na avaliação das manutenções
preventivas e a Tabela 2, no caso de manutenção corretiva.
Não haverá acumulação quando se tratar de avaliações
mensal, semestral ou anual, ocorrida no mesmo mês, vale a
maior pontuação. No caso de no mesmo mês, ocorrerem as
duas manutenções, preventiva e corretiva, estas deverão ser
avaliadas separadamente e suas pontuações somadas para
efeito de definição da multa.

5.3. O quadro de ocorrências do item 3 - SISTEMA
DE PONTUAÇÃO do Acordo de Níveis de Serviço, deste
mesmo anexo, faz parte da avaliação e define a pontuação
diretamente.

 
Tabela 1 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção
preventiva (ANEXO III).

Periodicidade 1
ponto

2
pontos

3
pontos

4
pontos

Mensal
[1 a
5 % )     
     

[5 a
10%)     
     

[10 a
1 5 % ]     
     

> 15%   
       

Semestral                       
                      

[1 a
5%)

[5 a
10%)

[10 a
15%] > 15%

Anual                               [1a 5%) [5 a [10 a > 15%
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                                 [1a 5%) 10%) 15%] > 15%

 

Tabela 2 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção corretiva e atraso
na elaboração de orçamentos quando há necessidade de reposição de peças

TEMPORALIADADE 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4
pontos   

Tempo ultrapassado no atendimento
da chamada (definido no item 4.13
do Termo de Referência)

[5 a 10%) [10 a 15%) [15 a
20%] > 20%   

Tempo ultrapassado no retorno ao
serviço pendente (definido no item
4.13 no Termo de Referência)

[5 a 10%) [10 a 15%) [15 a
20%) > 20%

Tempo ultrapassado na
apresentação do orçamento, no caso
de necessidade de reposição de
peças. (definido no item 4.14 no
Termo de Referência)

[5 a 10%) [10 a 15%) [15 a
20%] > 20%

Tempo ultrapassado, após o envio
da nota de empenho, para
a realização do serviço que
requerem a reposição de peças
(definido no item 4.14 no Termo de
Referência)

[5 a 10%) [10 a 15%) [15 a
20%] > 20%

 
Nota 1: Os percentuais de manutenção preventiva tomam como base
as quantidades de subitens previstos nas preventivas programadas
para o período, apresentados no ANEXO III.
Nota 2: O intervalo indicado por [...) significa: fechado à esquerda e
aberto à direita.
 

 

 

ANEXO III
PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

 
1. Rotina Mensal (39 subitens a verificar)
 
Motor Diesel
1.1 - Verificar a existência de vazamentos;
1.2 - Verificar a vedação da tampa do radiador;
1.3 - Completar os níveis de óleo lubrificante e
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água;
1.4 - Limpar filtros de ar e, se necessário, trocar;
1.5 - Verificar tensão e estado das correias;
1.6 - Verificar mangotes e braçadeiras de fixação;
1.7 - Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e

parada do motor;
1.8 - Verificar o motor de arranque;
1.9 - Verificar o estado da colméia do radiador;
1.10 - Testar instrumentos de controle;
1.11 - Testar e ajustar o sistema de pré-

aquecimento.
 
Alternador
1.12 - Verificar regulador de tensão;
1.13 - Substituir escovas defeituosas;
1.14 - Lubrificar mancais;
1.15 - Lubrificar diodos e fixações;
1.16 - Lubrificar rolamentos.
 
Baterias
1.17 - Verificar fixação das baterias e conexões dos

cabos;
1.18 - Completar o nível de água;
1.19 - Medir temperatura dos elementos;
1.20 - Medir densidade do eletrólito;
1.21 - Medir tensão por elemento;
1.22 - Limpar bornes e conexões.
 
Quadro de comando, alimentação, comando,

proteção e sincronismo
1.23 - Reapertar conexões;
1.24 - Substituir fusíveis queimados;
1.25 - Substituir lâmpadas queimadas

(sinalizadores);
1.26 - Verificar atuação dos relês e sensores;
1.27 - Corrigir atuação do painel de sincronismo.
 
Testes de funcionamento 
1.28 - Colocar o grupo em funcionamento, com pelo

menos 50% de carga, por 30 minutos ou mais, verificando e
anotando:  pressão do óleo, temperatura do bloco e das
turbinas, frequência, tensão do gerador, corrente do gerador.
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1.29 - Simular falta de rede com o equipamento no
automático e anotar: tempo de entrada do grupo e tempo de
transferência.

1.30 - Simular retorno da rede e anotar: tempo de
transferência/supervisão e tempo de resfriamento.

1.31 - Anotar horas de trabalho da unidade;
1.32 - Verificar entrada da bomba e ventilador do

radiador com a partida do grupo;
1.33 - Verificar estabilidade de rotação;
1.34 - Corrigir as anormalidades observadas.
 
Diversos
1.35 - Limpar todo o conjunto do maquinário;
1.36 - Conservar limpa a área próxima às maquinas

e recolher todo resíduo decorrente dos serviços de
manutenção.

1.37 - Verificar aterramento;
1.38 - Verificar bóia do óleo combustível;
1.39 - Limpar respiro do tanque de combustível. 
 
2. Rotina Semestral (67 subitens)
Executar todos os procedimentos descritos na

rotina mensal, mais os seguintes itens:
 
Motor Disel
2.1 - Reapertar parafusos do cabeçote com

torquímetro;
2.2 - Óleo lubrificante: trocar filtro ou fazer limpeza

quando for o caso;
2.3 - Verificar passagem de combusttível no filtro

de combustível, e se necessário, substituir o elemento
filtrante;

2.4 - Drenar a água decantada do tanque de
combustível;

2.5 - Lubrificar os rolamentos da bomba auto
aspirante;

2.6 - Verificar as condições de escapamento;
2.7 - Engraxar a cremalheira do volante;
2.8 - Limpar o filtro de respiro;
2.9 - Drenar o sistema primário de arrefecimento,

colocando água limpa com aditivo anticorrosivo .
 
Alternador
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2.10 - Verificar funcionamento da ponte de diodos
(exitação "brush-less");

2.11 - Medir a resistência de isolamento (campo e
armadura);

2.12 - Limpar internamente com ar comprimido;
 
Quatro de Alimentação, Comando, Proteção e

Sincronismo
2.13 - Verificar contatos das chaves contatoras e

substituir, se necessário;
2.14 - Verificar funciomanento do flutuador de

baterias;
2.15 - Medir a resistência de isolamento e corrigir,

se necessário.
2.16 - Aferir instrumentos;
2.17 - Regular tensão e frequência do gerador;
2.18 - Limpar internamente com ar comprimido. 
 
3. Rotina anual (84 subitens)
Executar todos os procedimentos descritos na

rotina mensal e semestral, mais os seguintes itens:
 
Motor Diesel
3.1 - Verificar as folgas das válvulas com motor

frio;
3.2 - Verificar os rolamentos da bomba d'água e

polia esticadora;
3.3 - Testar os bicos injetores;
3.4 - Trocar o óleo com o motor quente,

recolhendo-o em recipientes adequados, responsabilizando-se
pelo destino final deste, fora das dependências da
contratante, seguindo as recomendações da legislação
pertinente;

3.5 - Realizar a troca dos filtros de ar das
máquinas;

3.6 - Reapertar todos os parafusos e porcas,
especialmente dos coletores, carter e turbo compressor.

3.7 - Verificar a fixação das pás do ventilador;
3.8 - Testar válvula termostática;
3.9 - Medir taxa de compressão.
 
Alternador
3.10 - Verificar rolamentos, substituindo se

necessário;
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.311 - Verificar a necessidade de retífica dos anéis
coletores;

3.12 - Medir resistência ôhmica dos enrolamentos;
3.13 - Executar testes de vibração, verificando

rolamentos e eventuais desbalanceamentos. Corrigir, se
necessário.

 
Diversos
3.14 - Testar a resistência de isolamento do motor e

do quadro de comando;
3.15 - Revisar enchimento, eliminadores de gotas e

bicos pulverizadores;
3.16 - Eliminar pontos de ferrugem;
3.17 - Recuperar pintura na carcaça da máquina,

das partes onde houver corrosão ou descobertura da tinta.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 09/12/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MATTHIAS SCHMIDT, Estagiário(a), em
11/12/2020, às 20:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0825501 e o código CRC 8113BAF4.

0011212-16.2020.6.02.8000 0825501v6
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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 dezembro de 2020.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0825110,

informamos que juntamos aos autos o Termo de Referência
SMR 0825501, com a inclusão dos seguintes itens destacados
no TR: 6 - Requisitos para Contratação e 7 - Critérios de
Sustentabilidade.

 
6. Requisitos para Contratação
Em relação à habilitação técnica para a prestação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva em
Grupos Geradores, deverão ser verificados:
6.1 Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá
comprovar aptidão para o desempenho de atividades
pertinetes e compatíveis com o objeto deste TR, por
meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de
Capacidade Técnica, fornecido por Órgão da
Administração Pública ou empresas públicas ou
privadas, onde a empresa tenha prestado serviços de
manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores
cuja potência seja de pelo menos 90 kVA, ou seja,
aproximadamente 50% da potência do grupo gerador de
maior capacidade atualmente existente nas instalações
do TRE/AL.
6.1.1 O atestado deverá ser acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA, do professional que foi responsável
técnico pelos serviços.
6.1.2 Os atestados de capacidade técnico-operacional
deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou sencundária
especificadas no contrato social vigente.
6.1.3 O licitante deverá disponibilizar todas as
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informações necessárias à comprovação da legitmidade
dos atestados solicitados, apresentado, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereços atual da Contratante e local em
que foram prestados os serviços.
 
7. Critérios de Sustentabilidade
7 A futura contratada deverá obedecer os seguintes
critérios de sustentabilidade, conforme determina o
Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações (Decreto nº
9.176/2017), na Lei 12.305/2010 - Política Nacional de
Resíduos Sólidos, na Instrução Normativa SLTI nº 01, de
2010, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU,
legislações ambientais e no que couber durante a
realização das manutenções dos grupos geradores.
7.1 Os bens/materiais devem ser constituídos, no todo
ou em parte, por material reciclado, atóxico,
biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2.
7.2 As peças e itens aplicados durante todo o contrato
devem ser preferencialmente acondicionados em
embalagens coletivas, com o menor volume possível,
utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem
perder a carantia de um correto e seguro transporte.
7.3 Os materiais e peças empregados não devem conter
substâncias perigosas em concetração acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs)
7.4 Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser
corretamente recolhidos, coletados e ter uma
destinação para evitar efeitos nocivos ao meio
ambiente, obecedendo a resolução nº 362 de 23 de
junho de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA.
7.5 Todos os eventuais agentes para limpeza, que sejam
empregados deverão ser notificados ou registrados na
ANVISA, conforme determina a legislação vigente.
7.6 A fatura contratada deverá realizar o recolhimento
de todos os resíduos recicláveis descartados, de forma
seletiva, em observância ao decreto nº 5.940/2006.
7.7 A Contratada deverá apresentar Plano de Descarte
ou Reciclagem, no máximo em 30 (trinta) dias após o
início da execução dos serviços, para destinação do
óleo combustível (óleo diesel), os óleos lubrificantes e
demais resíduos oriundos das manutenções. Ressalta-se
que o óleo combustivel (possu validade e precisa ser
substituído caso não consumido. Portanto, além do
plano de descarte ou reciclagem, deverão ser atendidas
as recomendações de transporte deste tipo de resíduo
(combustível) conforme legislação pertinente.
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Por fim, entendemos que o serviço a
ser contratado apresenta padrão de desempenho e qualidade
que podem ser objetivamente definidos pelo Termo de
Referência, por meio de especificações usuais no mercado,
enquadrando-se na classificação de serviços comuns,
conforme apregoam os normativos regidos pela Lei nº
10.520/02, Decreto nº 3.555/00 e Decreto nº 5.450/05.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 09/12/2020, 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
0825528 e o código CRC 5AAD71EA.

0011212-16.2020.6.02.8000 0825528v1
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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 dezembro de 2020.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0815861), encaminho

manifestação da SGO (0825428).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/12/2020, às 15:34, 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
0825693 e o código CRC 7DAD815E.

0011212-16.2020.6.02.8000 0825693v1

Despacho COFIN 0825693         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 144



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

1 
 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200 
 

MMIINNUUTTAA 
 
PROCESSO Nº 0011212-16.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
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 GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos preventivos e 
corretivos de Grupos Geradores instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde 
de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, 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 serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do 
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum 
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações 
e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal 
estabelecido. 
 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 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: 

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 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;  
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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 materiais sejam confeccionados 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 VISTORIA 
 
4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 
edital poderão vistoriar os imóveis onde se encontram instalados os Grupos Geradores 
descritos no item 1 do Anexo I (Termo de Referência, em companhia de servidor lotado na 
Seção de Manutenção e Reparos designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente do Tribunal, para perfeito conhecimento do objeto licitado e das 
condições físicas existentes. 
 
4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada 
na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a 
antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-
0645. 
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4.3. A vistoria prévia não é obrigatória e nem se afigura como condição de 
participação no certame, contudo, não serão aceitas reclamações posteriores com 
alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos 
serviços listados no Termo de Referência (Anexo I);  
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  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.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
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6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  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.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 
a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 
sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 
especificações constantes no Anexo I. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
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7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 
públicas. 

7.7.1. 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. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. 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.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 
que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais, considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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8.8.  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.  

8.9.  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. 

8.10.  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. 

8.11. 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. 

8.11.1. 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. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 
 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 
campo próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  
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8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. 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.  

8.18. 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.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 
definido neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
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8.24.2. 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.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 46.479,96 (quarenta e 
seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), que de 
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  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 

9.4.  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. 

 
9.5. 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. 
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9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 
modelo, tipo, 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. 

9.7.  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 II. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 
a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  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. 

10.2.1. 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. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 
linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 
inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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 cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
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apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 
no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.7.  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. 

 
10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
10.9.  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. 

 
10.9.1. 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. 

 
10.10.  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: 

10.10.1. 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; 
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10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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;  

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;  

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.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 
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apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 
último exercício. 
 
10.10.2.4. 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. 

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação. 
10.10.2.6. 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:  
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10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá 
comprovar aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis com o objeto deste Edital, por meio de apresentação de no 
mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Órgão da 
Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde a empresa 
tenha prestado serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos 
geradores cuja potência seja de pelo menos 90 kVA, ou seja, 
aproximadamente 50% da potência do grupo gerador de maior 
capacidade atualmente existente nas instalações do TRE/AL. 
 
10.10.3.2. O atestado deverá ser acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, do 
profissional que foi responsável técnico pelos serviços. 
 
10.10.3.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão 
referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 
 
10.10.3.4. O licitante deverá disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentado, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereços atual da Contratante e local em que 
foram prestados os serviços. 

 
10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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: 

a) 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. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote; 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote. 

11.2.  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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11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  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). 

11.4.1. 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. 

11.5.  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. 
 
11.6.  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. 
 
11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 
admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 
recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 
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12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  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 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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 
acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  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 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
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15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 
realização do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 
sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
17.2.  A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), 
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 
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17.3.  A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela Presidência 
deste Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que 
a empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no 
contrato. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
18.2. 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. 
 

18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
18.3. 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. 
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18.4 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 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no 
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

18.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
18.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
18.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
18.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
18.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. 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 comprovados. 
 
18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
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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.  
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9. 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
19.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  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° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
23.1. A futura contratada deverá obedecer aos seguintes critérios de 
sustentabilidade, conforme determina o Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações (Decreto 
nº 9.176/2017), na Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Instrução 
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Normativa SLTI nº 01, de 2010, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, 
legislações ambientais e no que couber durante a realização das manutenções dos grupos 
geradores: 
 

23.1.1. Os bens/materiais devem ser constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 
 
23.1.2. As peças e itens aplicados durante todo o contrato devem ser 
preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume 
possível, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um 
correto e seguro transporte. 
 
23.1.3. Os materiais e peças empregados não devem conter substâncias 
perigosas em concetração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs). 
 
23.1.4. Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente 
recolhidos, coletados e ter uma destinação para evitar efeitos nocivos ao meio 
ambiente, obecedendo a resolução nº 362 de 23 de junho de 2005 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 
 
23.1.5. Todos os eventuais agentes para limpeza, que sejam empregados 
deverão ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislação 
vigente. 
 
23.1.6. A fatura contratada deverá realizar o recolhimento de todos os 
resíduos recicláveis descartados, de forma seletiva, em observância ao decreto nº 
5.940/2006. 
 
23.1.7. A Contratada deverá apresentar Plano de Descarte ou Reciclagem, no 
máximo em 30 (trinta) dias após o início da execução dos serviços, para destinação do 
óleo combustível (óleo diesel), os óleos lubrificantes e demais resíduos oriundos das 
manutenções. Ressalta-se que o óleo combustivel (possu validade e precisa ser 
substituído caso não consumido. Portanto, além do plano de descarte ou reciclagem, 
deverão ser atendidas as recomendações de transporte deste tipo de resíduo 
(combustível) conforme legislação pertinente. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. 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. 
 
24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos; 
ANEXO I-B – Acordos de Níveis de Serviço (ANS); 
ANEXO I-C – Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva; 
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ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

23.14. 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 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos 
especializados de assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos Geradores 
instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum 
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, conforme quantitativos e 
especificações descritos no ANEXO I-A deste Edital. 

 

1.1. Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL; 

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180; 

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264; 

Quadro de comando: DKG 307; 

Potência: 180 KVA. 

 

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL; 

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4; 

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, série: 30234898; 

Quadro de comando: ST 2030; 

Potência: 81 KVA. 

 

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede): 

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL; 

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699; 

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, série: 22906174960; 

Quadro de comando: ST 2140; 

Potência: 114 KVA. 

 

2. Justificativa 

2.1. Garantir a adequada operação dos Grupos Geradores instalados nos 
imóveis descritos no item 1, ocupados pela Justiça Eleitoral em Alagoas, através de 
constante e criteriosa manutenção preventiva e corretiva, de modo a permitir o perfeito 
funcionamento de todos os seus componentes; 

2.2. Permitir que os Grupos Geradores estejam em condições perfeitas 
e, portanto, seguras de funcionamento, sem esquecer da necessidade de substituição 
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periódica de elementos consumíveis imprescindíveis à regular operação dos motores, 
aumentando, por conseguinte, a durabilidade e vida útil dos sistemas. 

 

3. Disposições Gerais 

3.1. As empresas proponentes interessadas na prestação dos serviços 
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar os imóveis onde se encontram 
instalados os Grupos Geradores descritos no item 1, para perfeito conhecimento do 
objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes, na companhia de 
servidor(a) lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR; 

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

3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos, utilizando equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com observância às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), aos padrões e normas internacionais consagradas pertinentes, as 
recomendações dos fabricantes e as aceitas pela boa técnica, bem como a legislação 
vigente; 

3.4. A mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais; 

3.5. O fornecimento do óleo combustível destinado ao funcionamento 
normal e regular dos motores a diesel é de responsabilidade do TRE/AL; 

3.6. Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a 
prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em 
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais dos fabricantes e normas técnicas 
pertinentes; 

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

3.8. A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e 
corretiva, executar os devidos testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos 
necessários, de forma a manter o adequado e regular funcionamento dos Geradores; 

3.9. O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I, 
necessários à realização de serviços de manutenção preventivos e/ou corretivos, 
independentemente do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da CONTRATADA, 
assim como a aplicação de todo e qualquer material complementar aos trabalhos, 
necessários para atender as demandas de limpeza, tratamento e conservativo dos 
equipamentos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, produtos 
anticorrosivos, fluídos de arrefecimento, óleos lubrificantes, filtros de ar, de 
combustível e de óleo, graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas etc.; 

3.10. A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção 
preventiva nos Geradores em intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as 
verificações e testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para 
mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em perfeitas condições de segurança, 
em horário compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum Eleitoral de 
Maceió, sob a supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE; 
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3.11. Para cada manutenção preventiva e corretiva realizada, a 
CONTRATADA deverá elaborar Relatório de Manutenção, especificando em cada parte 
que compõe o Grupo Gerador a descrição do serviço que foi executado, a situação em 
que se encontra, data de realização, identificação do técnico que realizou a 
manutenção, entre outras informações, a ser entregue ao FISCAL do contrato; 

3.12. A CONTRATADA deverá realizar intervenção semestral, incluindo a 
troca dos consumíveis descritos no ANEXO I, além de limpeza dos tanques de 
armazenamento de óleo combustível; 

3.13. A reposição/substituição de peça não abrangida por este Termo de 
Referência deverá ser precedida de aprovação expressa por parte deste Tribunal do 
orçamento apresentado pela CONTRATADA, iniciando a execução dos serviços somente 
após a aprovação expressa do CONTRATANTE. 

3.14. Ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade 
ambiental, incorporadas aos serviços de engenharia, objeto desta contratação: 

3.14.1. A Contratada deverá utilizar materiais de menor impacto 
ambiental, retirar materiais descartados em razão dos serviços e destinar de forma 
adequada ambientalmente, de acordo com as normas ambientais; 

3.14.2. Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos 
recipientes de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, 
para posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou 
reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, 
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos 
materiais; 

3.14.3. Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços 
deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

3.14.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o 
desperdício de água tratada na realização dos serviços, conforme instituído no Decreto 
nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

3.14.5. Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser 
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 
conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 

3.14.6. Os bens fornecidos não poderão conter substâncias perigosas 
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 

3.14.7. Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos 
envolvidos no escopo da manutenção, a CONTRATADA deverá utilizar produtos que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Anvisa. 

3.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizados os 
seguintes canais de recebimento de chamados: conexão de Internet do seu telefone 
celular, através do contato de voz, e/ou vídeo do WhatsApp, serviço de mensagens 
curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia (MMS), e-mail e/ou chamada telefônica. 

3.18. A CONTRATADA deverá tomar ciência da abertura de chamado e 
informar número de registro/protocolo de atendimento, o qual deverá constar do 
relatório de manutenção. 
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4. Obrigações da Contratada 

A CONTRATADA, pelos serviços previstos neste Termo de Referencia, 
obriga-se a: 

4.1. Apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de 
acordo com o Lei nº 6.496/77, do responsável técnico pela realização do serviço desta 
contratação. 

4.2. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente a 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

4.3. 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 a Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver 
obrigatoriedade de retenção; 

4.4. Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 
obter uma operação correta e eficaz; 

4.5. Executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, 
com vistas a qualidade e satisfação do CONTRATANTE; 

4.6. Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 
principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), adequados e necessários a consecução dos serviços 
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 
responsabilizando-se pela quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos empregados; 

4.7. Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer 
anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos 
julgados necessários e apresentando solução técnica para sua correção; 

4.8. Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, 
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que 
caracterize modernização,  deverá ser precedida de apresentação de proposta 
comercial, para prévia aprovação do CONTRATANTE, instruída com orçamento 
detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de forma a ficar 
caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida, a qual deverá, 
obrigatoriamente, trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência; 

4.9. A CONTRATADA deverá encaminhar técnico para avaliação e 
manutenção dos geradores em prazo não superior a 4 (quatro) horas após a abertura 
de chamado. Caso não haja necessidade de reposição de peças, a CONTRATADA deverá, 
em até 8 (oito) horas, realizar a manutenção corretiva necessária, restabelecendo o 
pleno funcionamento do gerador. 

4.10. Na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas 
as listadas no ANEXO I, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar comunicação 
ao TRE/AL, devendo apresentar orçamento para o fornecimento dessas peças em prazo 
não superior a 8 (oito) horas, após a abertura do chamado. Aprovado o orçamento 
pela administração e, recebida a nota de empenho, a contratada terá o prazo de 3 (três) 
dias para a realização do serviço de manutenção corretiva. 
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4.11. Apresentar mensalmente nota fiscal de serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, para liquidação da despesa quando da 
finalização dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

4.12. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade 
que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

4.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas: no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos 
serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir da comunicação efetuada pela 
Seção de Manutenção e Reparos (SMR); 

4.14. A Contratada deverá apresentar CRONOGRAMA ANUAL com a 
indicação dos dias em que realizará as manutenções preventivas, observada a 
periodicidade bimestral. 

4.15. A CONTRATADA deverá encaminhar à fiscalização Relatórios 
Técnicos, protocolizados neste Tribunal, correspondendo ao início do contrato e outro ao 
final de cada período contratual, com destaques das peculiaridades em itens específicos 
(com subitens) do equipamento, conforme se dispõe: 

4.15.1 O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, 
com protocolo até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar 
com inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e 
testes adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado, constituindo 
referência inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho às 
manutenções contratadas. 

4.15.2. O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL (RTS), deverá  ser elaborado 
pela Contratada e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de 
contrato, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo 
do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi 
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos no item 2 
do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva. 

4.15.3. O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A época dos serviços a 
serem realizados no 11º mês do contrato deverá ser elaborada pela Contratada e 
encaminhado à Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de 
substituição ao longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como 
destaques de elementos, não menos importantes com vistas a cumprir a função de 
dispensa de relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: prorrogação 
contratual. 

4.15.4. Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais, 
com itens discriminando serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações 
técnicas, pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-se fotos 
coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos 
em face dos serviços pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas 
reparações.  

4.15.5. Estes Relatórios deverão ser assinados pelo Engenheiro 
Responsável da Contratada. 

4.15.6. A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – INICIAL, 
SEMESTRAL E ANUAL PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente, 

Minuta de edital retificada e complementada (0825909)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 174



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

31 
 

ensejará o encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência, 
podendo cumular com Multa Moratória. 

4.15.7. A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III. 
Os serviços realizados deverão constar nos relatórios técnicos.  

4.16. A contratada deverá apresentar certificado de treinamento da NR 
10 dos técnicos, com carga horária de 40 (quarenta) horas e ementa que inclui, além 
dos riscos inerentes à eletricidade, noções de prevenção e de combate a incêndio e 
primeiros socorros. 

4.16.1 A contratada não poderá emitir certificados de curso ou 
treinamentos para os seus funcionários e/ou apresentar documentos de certificação da 
própria empresa, os quais deverão ser oriundos de instituições como SENAI, SENAC, ou 
entidades particulares reconhecidas pelo TRE/AL. 

4.17. Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário 
comercial, das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado. 

 

5. Obrigações da Contratante 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na condição de CONTRATANTE, 
obriga-se a: 

5.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e 
designados para tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou informar nos 
autos do correspondente Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando a 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos 
contratuais e legais, exijam medidas corretivas; 

 5.2. Nomear formalmente como Fiscal e Gestor, para realizar o 
acompanhamento da execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, 
servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e Reparos (SMR) ou Seção de Gestão de 
Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços Gerais (COSEG); 

5.3. Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de 
até 10 (dez) dias após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes 
de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto. 

 

6. Requisitos para Contratação 

Em relação à habilitação técnica para a prestação dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em Grupos Geradores, deverão ser verificados: 

6.1 Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá comprovar 
aptidão para o desempenho de atividades pertinetes e compatíveis com o objeto deste 
TR, por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica, 
fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde a 
empresa tenha prestado serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos 
geradores cuja potência seja de pelo menos 90 kVA, ou seja, aproximadamente 50% da 
potência do grupo gerador de maior capacidade atualmente existente nas instalações 
do TRE/AL. 

6.1.1 O atestado deverá ser acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, do professional que 
foi responsável técnico pelos serviços. 
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6.1.2 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se 
a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou sencundária 
especificadas no contrato social vigente. 

6.1.3 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias 
à comprovação da legitmidade dos atestados solicitados, apresentado, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereços atual da 
Contratante e local em que foram prestados os serviços. 

  

7. Critérios de Sustentabilidade 

7 A futura contratada deverá obedecer os seguintes critérios de 
sustentabilidade, conforme determina o Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações 
(Decreto nº 9.176/2017), na Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, na 
Instrução Normativa SLTI nº 01, de 2010, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da 
AGU, legislações ambientais e no que couber durante a realização das manutenções dos 
grupos geradores. 

7.1 Os bens/materiais devem ser constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 

7.2 As peças e itens aplicados durante todo o contrato devem ser 
preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume 
possível, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a carantia de um 
correto e seguro transporte. 

7.3 Os materiais e peças empregados não devem conter substâncias 
perigosas em concetração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) 

7.4 Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente 
recolhidos, coletados e ter uma destinação para evitar efeitos nocivos ao meio 
ambiente, obecedendo a resolução nº 362 de 23 de junho de 2005 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA. 

7.5 Todos os eventuais agentes para limpeza, que sejam empregados 
deverão ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislação 
vigente. 

7.6 A fatura contratada deverá realizar o recolhimento de todos os 
resíduos recicláveis descartados, de forma seletiva, em observância ao decreto nº 
5.940/2006. 

7.7 A Contratada deverá apresentar Plano de Descarte ou Reciclagem, 
no máximo em 30 (trinta) dias após o início da execução dos serviços, para destinação 
do óleo combustível (óleo diesel), os óleos lubrificantes e demais resíduos oriundos das 
manutenções. Ressalta-se que o óleo combustivel (possu validade e precisa ser 
substituído caso não consumido. Portanto, além do plano de descarte ou reciclagem, 
deverão ser atendidas as recomendações de transporte deste tipo de resíduo 
(combustível) conforme legislação pertinente. 
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8. Pagamento 

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancaria de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões 
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

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

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES; devera anexar a nota 
fiscal, declaração que comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do 
Brasil, para que sobre o valor do pagamento não incidam retenções indesejadas. 

 

9. Vigência 

O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, 
podendo ser prorrogado até o limite estabelecido em lei. 

 

10. Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato 

10.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos 
(SEGEC) e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

10.2. A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), 
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG.  

10.3. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela 
Presidência deste Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma 
qualitativa, em que a empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das 
condições definidas no contrato. 

 

11. Sanções administrativas 

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

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

11.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

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

11.4. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser 
impostas cumulativamente com as demais; 
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11.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

11.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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ANEXO I-A 

 
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

1. Descrição dos Equipamentos 

 

1.1. Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Macei6/AL; 

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180; 

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264; 

Quadro de comando: DKG 307; 

Potência: 180 KVA. 

 

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL; 

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4; 

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898; 

Quadro de comando: ST 2030; 

Potência: 81 KVA. 

 

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede): 

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL; 

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699; 

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960; 

Quadro de comando: ST 2140; 

Potência: 114 KVA. 

 

2. Especificação dos Combustíveis 

 

2.1. Edifício-Sede: 

2.1.a. Filtro de ar; 

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante; 

2.1.c. Filtro de óleo combustível; 

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros; 

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros; 
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2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L. 

 

2.2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

2.1.a. Filtro de ar; 

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante; 

2.1.c. Filtro de óleo combustível; 

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros; 

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros; 

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L. 

 

2.3. Edifício da Praça Sinimbú (antiga sede): 

2.1.a. Filtro de ar; 

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante; 

2.1.c. Filtro de óleo combustível; 

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros; 

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros; 

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L. 
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ANEXO I-B 

 
ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS) 

 

1. Disposições gerais 

1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nível de Serviços 
(ANS), o qual tem o objetivo de medir a qualidade dos serviços prestados pela 
Contratada. 

1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados pela Contratada 
será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a 
ser pago no período avaliado. 

1.3. As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços se 
referem a fatos cotidianos da execução do contrato, não isentado a Contratada das 
demais resposabilidades ou sanções legalmente previstas. 

1.4. A Contratante poderá alterar os procedimentos de metodologia de 
avaliação durante a execução contratual, sempre que o novo sistema se mostrar mais 
eficiente que o anterior e não houver prejuízos para a Contratada. 

 

2. Procedimentos 

2.1. O fiscal do contrato, designado pela Contratante, acompanhará a 
execução dos serviços prestados, atuando junto a preposto indicado pela Contratada. 

2.2. Verificando a existência de irregularidades na prestação dos 
serviços, o fiscal do contrato notificará o preposto da Contratada para que este 
solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos. 

2.3. A notificação quanto à existência de irregularidades na execução do 
contrato poderá ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação ou da 
reincidência do fato. 

2.4. Constatada irregularidade passível de notificação por escrito, o 
fiscal do contrato preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de 
pontuação, o dia e a hora do acontecido. 

2.5. Em até cinco dias anteriores à apresentação da fatura mensal para 
atesto e pagamento, o fiscal do contrato informará à Contratada o resultado da 
avaliação mensal do serviço. 

2.6. A Contratada, de posse das informações repassadas pelo fiscal do 
contrato, emitirá fatura mensal relativa aos serviços prestados, abatendo do valor 
devido pela Contratante, os descontos relativos à aplicação do Acordo de Nível de 
Serviços. 

2.7. O fiscal do contrato, ao receber da Contratada as faturas mensais 
para atesto, somente o fará quando verificada a dedução dos descontos acima 
mencionados. 

 

3. Sistema de pontuação 
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3.1. O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação 
para cada tipo de ocorrência. 

3.2. As ocorrências são dispostas em três niveis de graduação, 
atribuindo-se a cada nível uma pontuação determinada, conforme tabela abaixo: 

 

OCORRÊNCIAS Pontuação 
da ocorrência 

Ocorrência Tipo 1 - Situações brandas que não caracterizam 
interrupção da prestação do serviço, mas comprometem a realização 
de maneira satisfatória, tais como: 

a) Serviços executados de forma descuidada e/ou de maneira relapsa. 
b)  Conduta inadequada dos empregados e profissionais em relação aos 
serviços e nos ambientes da Contratante. 
c) Empregado sem uniforme, identificação e equipamento de proteção 
ou utensílio de uso obrigatório. 

1 ponto 

Ocorrência Tipo 2 - Situações que caracterizam interrupção na 
prestação do serviço, tal como: 

a) Não cumprimento de obrigações relativas ao serviço, mesmo após 
determinação da fiscalização para fazê-lo. 
b) Ausência de fornecimento, pela empresa Contratada a seus 
empregados, de equipamento ou utensílio de uso obrigatório para os 
serviços. 
c) Indicação de empregados para a realização dos serviços sem 
qualificação adequada. 
d) Serviço executado pelo profissional, mas sem supervisão pelo 
responsável técnico da empresa Contratada. 

2 pontos 

Ocorrência Tipo 3 - Situações que caracterizam interrupção na 
prestação do serviço e comprometem a rotina ou o patrimônio da 
Instituição, tais como: 

a) Não cumprimento da entrega do relatório de manutenção preentiva, 
previsto no contrato. 
b) Reiteradas danificações ao patrimônio. 
c) Conduta perigosa que ponha em risco a segurança de terceiros. 
d) Não cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas dos 
empregados, postos à disposição para os serviços, cuja comprovação 
poderá ser solicitada a qualquer momento pelo fiscal do contrato. 

3 pontos 

 

4. Descrição do Indicador 

Na tabela abaixo, consta a descrição dos itens relativos ao indicador 
adotado: 

Indicador: Adequação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em três grupos 
geradores de energia elétrica prestados ao TRE/AL 
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ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade Garantir o cumprimento dos serviços relacionados no Termo 
de Referência e suas respectivas adequações. 

Meta a cumprir 100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva da 
Administração. 

Instrumento de 
medição Planilha de controle dos serviços executados 

Forma de 
acompanhamento 

Realização mensal de avaliação da qualidade dos serviços, 
por parte da fiscalização do contrato, conforme perspectiva de 
adequação da administração e posterior lançamento do 
resultado na planilha de controle. 

Periocidade Mensal, semestral e anual 

Mecanismo de cálculo 

% dos serviços adequados executados dentro do mês de 
referência, tendo por base as pontuações atribuídas pela 
inexecução parcial do contrato. E, por pontuações, quando da 
medição dos serviços realizados. 

Início da avaliação Data do início da execução dos serviços. 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

(pela inexecução 
parcial do contrato). 

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma das 
pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período 
de avaliação, como segue: 

2 pontos: desconto de 2% sobre o valor mensal contratado 
3 pontos: desconto de 5% sobre o valor  mensal contratado 
4 pontos: desconto de 8% sobre o valor  mensal contratado 
5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal contratado 

Sanções/Penalidades 

(pela inexecução 
parcial do contrato) 

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma das 
pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período 
de avaliação, como segue: 

6 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal  contratado 
+ multa de 2% sobre o valor anual contratado 
7 pontos: desconto de 15% sobre o valor mensal contratado + 
multa de 5% sobre o valor anual contratado 
a partir de 8 pontos: desconto de 30% sobre o valor  mensal 
contratado + multa de 6% sobre o valor anual contratado, 
com possibilidade de rescisão contratual. 
  

 

5. Planilha de controle dos serviços executados (Medição) 
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5.1. A pontuação dos serviços não executados deve odeceder à Tabela 
1 e à Tabela 2, cuja inexecução dos serviços será ponderada em níveis de percentuais. 
Mediante a ocorrência dos atributos indicados nessas tabelas, serão atribuídas 
pontuações que definirão as faixas de ajuste no pagamento pela inexecução parcial do 
contrato (quanto à qualidade e quantidade) e, ainda, as sanções e penalidades que 
serão aplicadas à Contratada. 

5.2. Considerando o período em que serão feitas as medições dos 
serviços, as pontuações não serão cumulativas. A Tabela 1 será utilizada na avaliação 
das manutenções preventivas e a Tabela 2, no caso de manutenção corretiva. Não 
haverá acumulação quando se tratar de avaliações mensal, semestral ou anual, ocorrida 
no mesmo mês, vale a maior pontuação. No caso de no mesmo mês, ocorrerem as duas 
manutenções, preventiva e corretiva, estas deverão ser avaliadas separadamente e 
suas pontuações somadas para efeito de definição da multa. 

5.3. O quadro de ocorrências do item 3 - SISTEMA DE PONTUAÇÃO do 
Acordo de Níveis de Serviço, deste mesmo anexo, faz parte da avaliação e define a 
pontuação diretamente. 

 

Tabela 1 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção preventiva (ANEXO 
III). 

Periodicidade 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

Mensal [1 a 5%)  
          

[5 a 10%)  
          

[10 a 15%]  
          

> 15%      
      

Semestral                                  
             [1 a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15% 

Anual                                          
                        [1a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15% 

 

Tabela 2 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção corretiva e atraso 
na elaboração de orçamentos quando há necessidade de reposição de peças 

TEMPORALIADADE 1 
ponto 

2 
pontos 

3 
pontos 

4 
pontos    

Tempo ultrapassado no atendimento da 
chamada (definido no item 4.13 do Termo de 
Referência) 

[5 a 1
0%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%] > 20%    

Tempo ultrapassado no retorno ao serviço 
pendente (definido no item 4.13 no Termo de 
Referência) 

[5 a 
10%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%) > 20% 

Tempo ultrapassado na apresentação do 
orçamento, no caso de necessidade de 

[5 a 
10%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%] > 20% 
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reposição de peças. (definido no item 4.14 no 
Termo de Referência) 

Tempo ultrapassado, após o envio da nota de 
empenho, para a realização do serviço que 
requerem a reposição de peças (definido no 
item 4.14 no Termo de Referência) 

[5 a 
10%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%] > 20% 

 

Nota 1: Os percentuais de manutenção preventiva tomam como base as quantidades de 
subitens previstos nas preventivas programadas para o período, apresentados no 
ANEXO III. 

Nota 2: O intervalo indicado por [...) significa: fechado à esquerda e aberto à direita. 
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ANEXO I-C 

 
PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

1. Rotina Mensal (39 subitens a verificar) 

 

Motor Diesel 

1.1 - Verificar a existência de vazamentos; 

1.2 - Verificar a vedação da tampa do radiador; 

1.3 - Completar os níveis de óleo lubrificante e água; 

1.4 - Limpar filtros de ar e, se necessário, trocar; 

1.5 - Verificar tensão e estado das correias; 

1.6 - Verificar mangotes e braçadeiras de fixação; 

1.7 - Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor; 

1.8 - Verificar o motor de arranque; 

1.9 - Verificar o estado da colméia do radiador; 

1.10 - Testar instrumentos de controle; 

1.11 - Testar e ajustar o sistema de pré-aquecimento. 

 

Alternador 

1.12 - Verificar regulador de tensão; 

1.13 - Substituir escovas defeituosas; 

1.14 - Lubrificar mancais; 

1.15 - Lubrificar diodos e fixações; 

1.16 - Lubrificar rolamentos. 

 

Baterias 

1.17 - Verificar fixação das baterias e conexões dos cabos; 

1.18 - Completar o nível de água; 

1.19 - Medir temperatura dos elementos; 

1.20 - Medir densidade do eletrólito; 

1.21 - Medir tensão por elemento; 

1.22 - Limpar bornes e conexões. 

 

Quadro de comando, alimentação, comando, proteção e sincronismo 

1.23 - Reapertar conexões; 
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1.24 - Substituir fusíveis queimados; 

1.25 - Substituir lâmpadas queimadas (sinalizadores); 

1.26 - Verificar atuação dos relês e sensores; 

1.27 - Corrigir atuação do painel de sincronismo. 

 

Testes de funcionamento 

1.28 - Colocar o grupo em funcionamento, com pelo menos 50% de 
carga, por 30 minutos ou mais, verificando e anotando:  pressão do óleo, temperatura 
do bloco e das turbinas, frequência, tensão do gerador, corrente do gerador. 

1.29 - Simular falta de rede com o equipamento no automático e anotar: 
tempo de entrada do grupo e tempo de transferência. 

1.30 - Simular retorno da rede e anotar: tempo de 
transferência/supervisão e tempo de resfriamento. 

1.31 - Anotar horas de trabalho da unidade; 

1.32 - Verificar entrada da bomba e ventilador do radiador com a 
partida do grupo; 

1.33 - Verificar estabilidade de rotação; 

1.34 - Corrigir as anormalidades observadas. 

 

Diversos 

1.35 - Limpar todo o conjunto do maquinário; 

1.36 - Conservar limpa a área próxima às maquinas e recolher todo 
resíduo decorrente dos serviços de manutenção. 

1.37 - Verificar aterramento; 

1.38 - Verificar bóia do óleo combustível; 

1.39 - Limpar respiro do tanque de combustível. 

 

2. Rotina Semestral (67 subitens) 

Executar todos os procedimentos descritos na rotina mensal, mais os 
seguintes itens: 

 

Motor Disel 

2.1 - Reapertar parafusos do cabeçote com torquímetro; 

2.2 - Óleo lubrificante: trocar filtro ou fazer limpeza quando for o caso; 

2.3 - Verificar passagem de combusttível no filtro de combustível, e se 
necessário, substituir o elemento filtrante; 

2.4 - Drenar a água decantada do tanque de combustível; 

2.5 - Lubrificar os rolamentos da bomba auto aspirante; 

2.6 - Verificar as condições de escapamento; 
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2.7 - Engraxar a cremalheira do volante; 

2.8 - Limpar o filtro de respiro; 

2.9 - Drenar o sistema primário de arrefecimento, colocando água limpa 
com aditivo anticorrosivo . 

 

Alternador 

2.10 - Verificar funcionamento da ponte de diodos (exitação "brush-
less"); 

2.11 - Medir a resistência de isolamento (campo e armadura); 

2.12 - Limpar internamente com ar comprimido; 

 

Quatro de Alimentação, Comando, Proteção e Sincronismo 

2.13 - Verificar contatos das chaves contatoras e substituir, se 
necessário; 

2.14 - Verificar funciomanento do flutuador de baterias; 

2.15 - Medir a resistência de isolamento e corrigir, se necessário. 

2.16 - Aferir instrumentos; 

2.17 - Regular tensão e frequência do gerador; 

2.18 - Limpar internamente com ar comprimido.  

 

3. Rotina anual (84 subitens) 

Executar todos os procedimentos descritos na rotina mensal e 
semestral, mais os seguintes itens: 

 

Motor Diesel 

3.1 - Verificar as folgas das válvulas com motor frio; 

3.2 - Verificar os rolamentos da bomba d'água e polia esticadora; 

3.3 - Testar os bicos injetores; 

3.4 - Trocar o óleo com o motor quente, recolhendo-o em recipientes 
adequados, responsabilizando-se pelo destino final deste, fora das dependências da 
contratante, seguindo as recomendações da legislação pertinente; 

3.5 - Realizar a troca dos filtros de ar das máquinas; 

3.6 - Reapertar todos os parafusos e porcas, especialmente dos 
coletores, carter e turbo compressor. 

3.7 - Verificar a fixação das pás do ventilador; 

3.8 - Testar válvula termostática; 

3.9 - Medir taxa de compressão. 
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Alternador 

3.10 - Verificar rolamentos, substituindo se necessário; 

.311 - Verificar a necessidade de retífica dos anéis coletores; 

3.12 - Medir resistência ôhmica dos enrolamentos; 

3.13 - Executar testes de vibração, verificando rolamentos e eventuais 
desbalanceamentos. Corrigir, se necessário. 

 

Diversos 

3.14 - Testar a resistência de isolamento do motor e do quadro de 
comando; 

3.15 - Revisar enchimento, eliminadores de gotas e bicos 
pulverizadores; 

3.16 - Eliminar pontos de ferrugem; 

3.17 - Recuperar pintura na carcaça da máquina, das partes onde 
houver corrosão ou descobertura da tinta. 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
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 III 

 
MINUTA  

 
        CONTRATO Nº XX/2020 

      Processo nº 0011212-16.2020.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA E SUPORTE PREVENTIVOS E 
CORRETIVOS DE GRUPOS GERADORES, 
CELEBRADO COM 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 – 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada 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 nesta Cidade, e 
a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, 
portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços de assistência e suporte preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na 
Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e 
8.666/93, e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes 
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, 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. 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de 
assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no 
Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com 
fornecimento de material, conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital 
do Pregão Eletrônico nº XX/2020. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 

 
                       Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o 
Contratante pagará à Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de 
R$ XX (XXXX), considerando a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses. 
 

Minuta de edital retificada e complementada (0825909)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 191



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

48 
 

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

 
Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo: 

a) Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras 
e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais 
dos fabricantes e normas técnicas pertinentes; 

b) Manutenção corretiva é aquela destinada a reparar eventuais defeitos apresentados pelos 
equipamentos, colocando-os em perfeitas condições de uso, a incluir ajustes, regulagens e reparos 
necessários; 

c) A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e corretiva, executar os 
devidos testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos necessários, de forma a manter o 
adequado e regular funcionamento dos Geradores; 

d) O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I do Edital do PE nº XX/2020, 
necessários à realização de serviços de manutenção preventivos e/ou corretivos, 
independentemente do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da CONTRATADA, assim como a 
aplicação de todo e qualquer material complementar aos trabalhos, necessários para atender às 
demandas de limpeza, tratamento e conservação dos equipamentos, tais como: ferramentas, 
instrumentos de medição, produtos anticorrosivos, fluidos de arrefecimento, óleos lubrificantes, 
filtros de ar, de combustível e de óleo, graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas 
etc.; 

e) A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção preventiva nos Geradores em 
intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as verificações e testes, bem como os demais 
procedimentos que julgar necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em 
perfeita condição de segurança, em horário compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum 
Eleitoral de Maceió – FEM, sob a supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE; 

f) Para cada manutenção preventiva e corretiva realizada, a CONTRATADA deverá elaborar 
Relatório de Manutenção, especificando em cada parte que compõe o Grupo Gerador, descrição do 
serviço que foi executado, situação em que se encontra, data de realização, identificação do 
técnico que realizou a manutenção, entre outras informações, a ser entregue ao FISCAL do 
contrato; 
 
g) A CONTRATADA deverá realizar intervenção semestral, incluindo a troca dos consumíveis 
descritos no ANEXO, além de limpeza dos tanques de armazenamento de óleo combustível;  
 
h) A reposição/substituição de peça não abrangida por este Termo de Referência deverá ser 
precedida de aprovação expressa por parte deste Tribunal do orçamento apresentado pela 
CONTRATADA, iniciando a execução dos serviços somente após a aprovação expressa do 
CONTRATANTE. 
 
i) Ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas aos 
serviços de engenharia, objeto desta contratação: 
 
j) A Contratada deverá utilizar materiais de menor impacto ambiental, retirar materiais 
descartados em razão dos serviços e destinar de forma adequada ambientalmente, de acordo com 
as normas ambientais; 
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k) Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos 
e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas 
industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação 
final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento 
adequado dos materiais; 
 
l) Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços deverão ser, preferencialmente, 
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento; 
 
m) A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada na realização 
dos serviços, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 
 
n) Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 
 
o) Os bens fornecidos não poderão conter substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs); 
 
p) Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos envolvidos no escopo da 
manutenção, a CONTRATADA deverá utilizar produtos que obedeçam às classificações e 
especificações determinadas pela Anvisa. 
 
q) A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizados os seguintes canais de recebimento 
de chamados: conexão de Internet do seu telefone celular, através do contato de voz, e/ou vídeo 
do WhatsApp, serviço de mensagens curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia (MMS), e-
mail e/ou chamada telefônica. 
 
r) A CONTRATADA deverá tomar ciência da abertura de chamado e informar número de 
registro/protocolo de atendimento, o qual deverá constar do relatório de manutenção. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal 
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de 
Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 084621, 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota 
de Empenho nº 2020NE000XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 
a) Apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de acordo com o Lei nº 6.496/77, do 
responsável técnico pela realização do serviço desta contratação; 

 
b) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

 
c) 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 a 
Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade de retenção ; 

 
d) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma operação 
correta e eficaz; 

 
e)  Executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, com vistas a qualidade e 
satisfação do CONTRATANTE; 

 
f)  Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, 
coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados e 
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necessários a consecução dos serviços constantes do Termo de Referência do Edital do PE nº 
XX/2020, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pela quantidade e 
qualidade dos materiais, produtos e equipamentos empregados; 

 
g)  Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou 
inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários e 
apresentando solução técnica para sua correção: 

 
h) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, eletrônica, mecânica ou de 
acabamento diferente da do projeto original e que caracterize modernização,  deverá ser 
precedida de apresentação de proposta comercial, para prévia aprovação do CONTRATANTE, 
instruída com orçamento detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de 
forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida, a qual deverá, 
obrigatoriamente, trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência;  
 
i) Encaminhar técnico para avaliação e manutenção dos geradores em prazo não superior a 4 
(quatro) horas após a abertura de chamado. Caso não haja necessidade de reposição de peças, 
a CONTRATADA deverá, em até 8 (oito) horas, realizar a manutenção corretiva necessária, 
restabelecendo o pleno funcionamento do gerado; 
 
j) Apresentar, na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas as listadas no 
ANEXO I do PE nº XX/2020, comunicação ao TRE/AL, devendo apresentar orçamento para o 
fornecimento dessas peças em prazo não superior a 8 (oito) horas, após a abertura do 
chamado. Aprovado o orçamento pela administração e, recebida a nota de empenho, a 
contratada terá o prazo de 3 (três) dias para a realização do serviço de manutenção corretiva 
 
k) Apresentar mensalmente nota fiscal de serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao 
objeto, para liquidação da despesa quando da finalização dos serviços objeto deste Contrato; 
 
l) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros; 
 
m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas: no total ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos 
materiais empregados ou da execução dos serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir 
da comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR); 
 
n) Apresentar CRONOGRAMA ANUAL com a indicação dos dias em que realizará as manutenções 
preventivas, observada a periodicidade bimestral; 
 
o) Encaminhar à fiscalização Relatórios Técnicos, protocolizados neste Tribunal, correspondendo 
ao início do contrato e outro ao final de cada período contratual, com destaques das 
peculiaridades em itens específicos (com subitens) do equipamento, conforme se dispõe: 
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o.1 )O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, 
com protocolo até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar 
com inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e 
testes adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado, constituindo 
referência inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho às 
manutenções contratadas. 

o.2) O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL (RTS), deverá  ser elaborado 
pela Contratada e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de 
contrato, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo 
do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi 
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos no item 2 
do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva. 

o.3) O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A época dos serviços a serem 
realizados no 11º mês do contrato deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado 
à Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao 
longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como destaques de 
elementos, não menos importantes com vistas a cumprir a função de dispensa de 
relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: prorrogação contratual. 

o.4) Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais, com 
itens discriminando serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações 
técnicas, pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-se fotos 
coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos 
em face dos serviços pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas 
reparações.  

o.5) Estes Relatórios deverão ser assinados pelo Engenheiro 
Responsável da Contratada. 

o.6) A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – INICIAL, 
SEMESTRAL E ANUAL PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês 
subseqüente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente, 
ensejará o encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência, 
podendo cumular com Multa Moratória. 

o.7) A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III. Os 
serviços realizados deverão constar nos relatórios técnicos. 

p) Apresentar certificado de treinamento da NR 10 dos técnicos, com carga horária de 40 
(quarenta) horas e ementa que inclui, além dos riscos inerentes à eletricidade, noções de 
prevenção e de combate a incêndio e primeiros socorros; 

q) A contratada não poderá emitir certificados de curso ou treinamentos para os seus 
funcionários e/ou apresentar documentos de certificação da própria empresa, os quais 
deverão ser oriundos de instituições como SENAI, SENAC, ou entidades particulares 
reconhecidas pelo TRE/AL; 

r) Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário comercial, das 8 (oito) às 18 
(dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no 
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com 
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que 
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

 
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 
qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, os quais deverão 
anotar em registros próprios, ou informar nos autos do correspondente Processo Administrativo, 
as falhas detectadas, comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, 
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas; 
 
b) Nomear formalmente como Fiscal e Gestor, para realizar o acompanhamento da execução 
contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e 
Reparos (SMR) ou Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços 
Gerais (COSEG); 
 
c) Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de até 10 (dez) dias após o 
recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes de acordo com as cláusulas 
contratuais, contados a partir do atesto. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
 O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da 

assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal estabelecido. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 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 
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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; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) 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 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte 
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou 
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
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PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO NONO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  
 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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 
comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, 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 TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e 
§ 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - 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 8.666/93 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 VINTE - 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 – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
 
                A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a fiscalização será 
realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), 
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela Presidência deste 
Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que a empresa 
será notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no contrato. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - 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. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° XX/2020 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento 
SEI nº XXXX. 
 
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. 
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CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL 
 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO 
Presidente 

  
 
Pela Empresa 

                                               XXXXXXXXXXXXX 
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta de edital retificada e

complementada após juntada de novo Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/12/2020, às 17:32, 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
0825911 e o código CRC A3F4B8C0.
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
Tomo ciência e reporo-me ao Despacho GSAD

0825110, para aprovar o Termo de Referência, na versão
revisada (doc. 0825501), ressalvados os aspectos técnicos
pertinentes.

Considerando os critérios de sustentabilidade
acrescidos (item 7), entende-se apropriado a confirmação,
pela SEIC, dos preços orçados para efeito de estimativa
referencial da contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2020, às 21:36, 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
0826112 e o código CRC BFA89F22.
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho GSAD

evento 0826112, considerando nossa sugestão de que a
contratação seja feita por meio de licitação, por pregão
eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada
pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação restrita a
micro, pequenas e médias empresas, considerando ainda que
os critérios de sustentabilidade demarcam, atualmente, a
totalidade das contratações da administração federal .

Considerando ainda que os pretensos participantes
do certame deverão observar o item 7. e subsequentes.

Considerando também que a cotação fora de
mercado local e mencionado, em reforço telefônico, que
deveriam obedecer, se fosse o caso, as itens editalícios.

Confirmamos nosso despacho SEIC
evento 0824490, onde:

 
".........Diante do exposto e da urgência apontada nos autos, estimamos o valor da
contratação com base na média dos valores obtidos e o então acrescentado pelo
contrato atual, o valor unitário de R$645,55 (seiscentos e quarenta e cinco reais e
cinquenta e cinco centavos) , sendo R$1.936,67 (um mil novecentos e trinta e seis
reais e sessenta e sete centavos) por mês , totalizando o valor global de R$46.479,96
(quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos) 
para a contratação pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

 

Sugerimos, portanto, que a contratação seja feita por meio de licitação, por pregão
eletrônico, com base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com participação restrita a micro, pequenas e médias empresas.
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CATSER encontrado: 19810.

 

À Deliberação.......""

 

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/12/2020, 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
0826524 e o código CRC 4A5022AD.
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.
Devolvo os autos à análise do Sr. Assessor Jurídico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/12/2020, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0826636 e o código CRC 6F35D4CA.
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PROCESSO : 0011212-16.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SMR

ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS TÉCNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE GRUPOS DE
GERADORES.

 

Parecer nº 2348 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos
de Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no Edifício-Sede,
no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum
Eleitoral de Maceió (FEM), conforme termo de referência
(0825501), aprovado pelo Sr. Secretário de Administração
(0826112).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,

para a devida pesquisa de preços (0824490), que através de
planilha OS (0824489), obteve valor o valor unitário de
R$645,55 (seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e
cinco centavos), sendo R$1.936,67 (um mil novecentos e
trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) por mês,
totalizando o valor global de R$46.479,96 (quarenta e seis mil
quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis
centavos), para a contratação pelo período de 24 (vinte e
quatro) meses.

Consta dos autos indicativo de crédito para
suportar a despesa (0825428).

No evento 0825909, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0825019), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0825098.

Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos
Geradores deste Regional.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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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
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 os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos 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, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, 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).

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
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 De acordo com 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 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, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

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 0825058

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0825501

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM IDEM

5 O Termo de Referência contém justificativa para
enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM

 IDEM

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?

N/A  

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  
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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? SIM Item 7.

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0826112

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?
 

SIM

 

0824490

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?

X IDEM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM 0824489

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM
 

 

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?

SIM 0825909

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A  

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  

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 tratamentoN/A  
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favorecido e diferenciado)?

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?

N/A  

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).

N/A  

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 0825909

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
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  

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 0825909

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).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  
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51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM  

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

SIM  

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?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

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 art. 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. 8º, XIII, a, 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, art. 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 0825428

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  

 
 

 5. CONCLUSÃO

 

Dessarte, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(0825909) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviços técnicos preventivos e
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corretivos de Grupos Geradores deste Tribunal, tudo de
acordo com a requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

Por fim, impende que seja confirmada a existência
de crédito, antes da deflagração do certame licitatório.

 
À consideração superior.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 10/12/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/12/2020, às 14:58, 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
0826711 e o código CRC B86DC252.

0011212-16.2020.6.02.8000 0826711v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 2348 (0826711), da

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que ao atestar a
regularidade jurídica do procedimento, aprovou a minuta
do edital de licitação (0825909) na modalidade pregão, na
forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos
Geradores deste Tribunal, tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembargador Presidente deste TRE/AL, para
a necessária e competente deliberação, com a recomendação
de que, confirmada a existência de crédito, seja autorizada a
deflagração do certame licitatório.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/12/2020, às 17:39, 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
0826764 e o código CRC AA73D245.

0011212-16.2020.6.02.8000 0826764v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0011212-16.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Contratação.Empresa.manutenção.Geradores.TRE-AL.

 

Decisão nº 3055 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0826764.

AUTORIZO, condicionada  à existência de crédito,
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, na
forma Eletrônica, do tipo menor preço global, objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços técnicos
preventivos e corretivos de Grupos Geradores deste Tribunal,
conforme solicitado pela Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0825909, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 2348 (0826711), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 10/12/2020, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0827112 e o código CRC D37D7B2D.

0011212-16.2020.6.02.8000 0827112v4
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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 dezembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Recebidos os autos neste Gebinete, observa-se que

a r. Decisão 3055, da Presidência (doc. 0827112), condicionou
a ebertura da fase externa do certame condicionada à
existência de crédito.

Nesse aspecto, destaco que, por se tratar de
contratação, praticamente, para o próximo exercício, uma vez
que a atual contratação vigerá até o dia 28 do corrente mês
(doc. 0813310), a instrução do feito levou em conta a previsão
da despesa na Proposta Orçamentária 2021 para a totalidade
de itens geridos pela Seção de Manutenção e Reparos
(doc. 0825428).

Ocorre que tanto o PLDO (doc. 0828130) quanto o
PLOA 2021 (doc. 0828131) estão ainda em tramitação no
Congresso Nacional, de tal forma que não se há como
providenciar a reserva de crédito no presentes caso. De todo
modo, tão logo aprovada a LDO, será possível realizar, após
liberação do respectivo duodécimo, a reserva proprocional de
crédito, considerando o regime de antecipação previsto no
PLDO (PLN nº 9/2020, art. 64, V), por se tratar de despesa de
custeio necessária (e imprescindível) à continuidade das
ações do órgão:

Art. 64. Na hipótese de a Lei
Orçamentária de 2021 não ser publicada
até 31 de dezembro de 2020, a
programação constante do Projeto de Lei
Orçamentária de 2021 poderá ser
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executada para o atendimento de:
I - despesas com obrigações constitucionais ou
legais da União relacionadas no Anexo III;
II - ações de prevenção a desastres
classificadas na subfunção “Defesa Civil” ou
relativas a operações de garantia da lei e da
ordem;
III - concessão de financiamento ao estudante
e integralização de cotas nos fundos
garantidores no âmbito do Fundo de
Financiamento Estudantil - Fies;
IV - dotações destinadas à aplicação mínima
em ações e serviços públicos de saúde,
classificadas com o identificador de uso 6 (IU
6);
V - outras despesas de caráter inadiável,
até o limite de um doze avos do valor
previsto para cada órgão no Projeto de
Lei Orçamentária de 2021, multiplicado
pelo número de meses total ou
parcialmente decorridos até a data de
publicação da respectiva Lei;
VI - realização de eleições e continuidade da
implementação do sistema de automação de
identificação biométrica de eleitores pela
Justiça Eleitoral;
VII - despesas custeadas com receitas
próprias, de convênios e de doações; e
VIII - formação de estoques públicos
vinculados ao programa de garantia de preços
mínimos.
§ 1º Será considerada antecipação de crédito à
conta da Lei Orçamentária de 2021 a
utilização dos recursos autorizada por este
artigo.
§ 2º Os saldos negativos eventualmente
apurados entre o Projeto de Lei Orçamentária
de 2021 encaminhado ao Congresso Nacional
e a respectiva Lei serão ajustados,
considerada a execução prevista neste artigo,
por ato do Poder Executivo federal, após a
publicação da Lei Orçamentária de 2021, por
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publicação da Lei Orçamentária de 2021, por
intermédio da abertura de créditos
suplementares ou especiais, por meio do
cancelamento de dotações constantes da Lei
Orçamentária de 2021, até o limite de vinte
por cento do valor do subtítulo.
§ 3º O disposto no art. 43 aplica-se, no que
couber, aos recursos liberados na forma
estabelecida neste artigo.
§ 4º A autorização de que trata o inciso I do
caput não abrange as despesas a que se refere
o art. 109.
§ 5º O disposto no caput aplica-se às propostas
de modificação do Projeto de Lei Orçamentária
de 2021 encaminhadas ao Congresso Nacional
de acordo com o disposto no § 5º do art. 166
da Constituição.

Nesse cenário, considerando o caráter essencial da
contratação, peço-he vênia para apresentar a indicação da
despesa no âmbito das programações para o próximo
exercício como requisito de previsão orçamentária, para que
se dê continuidade à proposta de contratação veiculada nestes
autos, que deve ocorrer o mais breve possível, considerando o
que consta do PA 0005563-75.2017.6.02.8000.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2020, às 13:14, 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
0827300 e o código CRC FA03440F.

0011212-16.2020.6.02.8000 0827300v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de dezembro de 2020.
Sr. Presidente,
Submeto a Vossa Excelência a proposição do Sr.

Secretário da Administração, veiculada no Despacho 0827300, no
sentido de solicitação de autorização para a apresentação da
indicação da despesa objeto do certame autorizado pela Decisão
3055 (0827112) no âmbito das programações para o próximo
exercício como requisito de previsão orçamentária, para que se dê
continuidade à proposta de contratação veiculada nestes autos, que
deve ocorrer o mais breve possível, de acordo com o Titular da SAD,
considerando o que consta do PA 0005563-75.2017.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/12/2020, às 12:58, 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
0828844 e o código CRC 74203472.

0011212-16.2020.6.02.8000 0828844v1
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PROCESSO : 0011212-16.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : Solicitação. Indicação de despesa. Programações para o próximo exercício como requisito de previsão orçamentária.

 

Decisão nº 3107 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Lastreado nas fundamentações alegadas pelo Senhor
Secretário de Administração no Despacho 0827300, AUTORIZO a
apresentação da indicação da despesa objeto do certame autorizado
pela Decisão nº 3055 (0827112), no âmbito das programações para o
próximo exercício, como requisito de previsão orçamentária, para
que se dê continuidade à proposta de contratação veiculada nos
a u t o s , que deve ocorrer com a maior brevidade
possível, considerando o caráter essencial do contrato, conforme
expõe o Titular da SAD, considerando o que consta do PA 0005563-
75.2017.6.02.8000.

À Diretoria Geral para ciência e à Secretaria de
Administração para acompanhamento do feito, ressalte-se, EM
CARÁTER DE PRIORIDADE, para adoção das providências
decorrentes da presente autorização.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/12/2020, 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
0829902 e o código CRC 1E5BAC04.

0011212-16.2020.6.02.8000 0829902v6
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DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
À SLC, para, em observância às Decisões 3055

(doc. 0830258) e 3107 (doc. 0829902), adotar as medidas
necessárias à abertura da fase externa do certame, para
ocorrer o mais breve possível, dado o caráter prioritário da 
tramitação conferida ao feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/12/2020, às 00:40, 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
0831245 e o código CRC B6FFFBC1.

0011212-16.2020.6.02.8000 0831245v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
Tomo ciência da Decisão 3107 (0829902), da lavra

do Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal.
À Secretaria de Administração para as providências

necessárias à continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/12/2020, 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
0831427 e o código CRC 6A901E43.

0011212-16.2020.6.02.8000 0831427v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  9966//22002200 
 
PROCESSO Nº 0011212-16.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 08 de janeiro de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: 9 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 GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos preventivos e 
corretivos de Grupos Geradores instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde 
de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, 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 serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do 
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum 
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações 
e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal 
estabelecido. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
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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: 

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 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; 
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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 materiais sejam confeccionados 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 VISTORIA 

 

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 

edital poderão vistoriar os imóveis onde se encontram instalados os Grupos Geradores 

descritos no item 1 do Anexo I (Termo de Referência, em companhia de servidor lotado na 

Seção de Manutenção e Reparos designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, no 

horário de expediente do Tribunal, para perfeito conhecimento do objeto licitado e das 

condições físicas existentes. 

 

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada 

na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-

0645. 

 

4.3. A vistoria prévia não é obrigatória e nem se afigura como condição de 

participação no certame, contudo, não serão aceitas reclamações posteriores com 

alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos 

serviços listados no Termo de Referência (Anexo I);  
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5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  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.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

Edital do PE nº 96/2019 (0832847)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 226



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

5 

 

6.5.  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.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

7.7.1. 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: 
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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. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. 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.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais, considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  
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8.9.  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. 

8.10.  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. 

8.11. 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. 

8.11.1. 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. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. 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.  
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8.18. 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.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 46.479,96 (quarenta e 
seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), que de 
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  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 

9.4.  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. 

 

9.5. 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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, 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. 

9.7.  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 II. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  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. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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 cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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 
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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;  

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;  

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.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. 

 

10.10.2.4. 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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10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional: 
 
10.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua inscrição no Conselho 
Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de arquitetura, 
conforme o caso, e apresentar, pelo menos, um atestado de capacidade 
técnica, devidamente certificado pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico), fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o 
licitante possui capacidade para executar serviços com características 
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame. 
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10.10.3.2. Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com 
relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's 
com os seguintes serviços, no mínimo: 

a) Execução de estrutura metálica do tipo plataforma com no mínimo 
25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área de piso. 

b) Execução de escada de marinheiro com guarda-corpo com no 
mínimo 30 (trinta) metros de comprimento. 

10.10.3.3. Os licitantes deverão apresentar comprovação de possuir em 
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 
profissional(ais) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido 
pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica 
referidos nos parágrafos anteriores. 

10.10.3.4. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a 
comprovação de que trata o parágrafo anterior será satisfeita com a 
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa. 

10.10.3.5. Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação 
de serviços, a comprovação será satisfeita com a apresentação do 
contrato de prestação de serviço. 

10.10.3.6. Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a 
comprovação dar-se-á com a apresentação de cópia autenticada da 
Carteira de Trabalho ou Ficha constante do Livro de Registro de 
Empregado. 

10.10.3.7. O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) 

do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do serviço objeto deste 

certame, coordenando sua execução de acordo com os respectivos 

acervos técnicos. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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: 

a) 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. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote; 
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d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote. 

11.2.  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. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  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). 

11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

 

11.6.  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. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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 
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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. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  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 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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
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15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  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 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  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. 

15.6. 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. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
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17.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
17.2.  A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), 
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 
 
17.3.  A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela Presidência 
deste Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que 
a empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no 
contrato. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
18.2. 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. 
 

18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  
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18.3. 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. 
 
18.4 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 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no 
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

18.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
18.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
18.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
18.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
18.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, 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.  
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9. 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
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19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
19.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  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° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
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23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  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. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  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.  

23.6. 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. 

23.7.  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. 

23.8. 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. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. 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. 
 
23.11. 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. 
 
23.12. 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. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado 
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em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos; 
ANEXO I-B – Acordos de Níveis de Serviço (ANS); 
ANEXO I-C – Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

23.14. 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, 18 de dezembro 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 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos 
especializados de assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos Geradores 
instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum 
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, conforme quantitativos e 
especificações descritos no ANEXO I-A deste Edital. 

 

1.1. Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL; 

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180; 

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264; 

Quadro de comando: DKG 307; 

Potência: 180 KVA. 

 

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL; 

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4; 

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898; 

Quadro de comando: ST 2030; 

Potência: 81 KVA. 

 

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede): 

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL; 

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699; 

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960; 

Quadro de comando: ST 2140; 

Potência: 114 KVA. 

 

2. Justificativa 

2.1. Garantir a adequada operação dos Grupos Geradores instalados nos 
imóveis descritos no item 1, ocupados pela Justiça Eleitoral em Alagoas, através de 
constante e criteriosa manutenção preventiva e corretiva, de modo a permitir o perfeito 
funcionamento de todos os seus componentes; 

2.2. Permitir que os Grupos Geradores estejam em condições perfeitas 
e, portanto, seguras de funcionamento, sem esquecer da necessidade de substituição 
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periódica de elementos consumíveis imprescindíveis à regular operação dos motores, 
aumentando, por conseguinte, a durabilidade e vida útil dos sistemas. 

 

3. Disposições Gerais 

3.1. As empresas proponentes interessadas na prestação dos serviços 
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar os imóveis onde se encontram 
instalados os Grupos Geradores descritos no item 1, para perfeito conhecimento do 
objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes, na companhia de 
servidor(a) lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR; 

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

3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos, utilizando equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com observância às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), aos padrões e normas internacionais consagradas pertinentes, as 
recomendações dos fabricantes e as aceitas pela boa técnica, bem como a legislação 
vigente; 

3.4. A mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais; 

3.5. O fornecimento do óleo combustível destinado ao funcionamento 
normal e regular dos motores a diesel é de responsabilidade do TRE/AL; 

3.6. Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a 
prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em 
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais dos fabricantes e normas técnicas 
pertinentes; 

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

3.8. A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e 
corretiva, executar os devidos testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos 
necessários, de forma a manter o adequado e regular funcionamento dos Geradores; 

3.9. O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I, 
necessários à realização de serviços de manutenção preventivos e/ou corretivos, 
independentemente do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da CONTRATADA, 
assim como a aplicação de todo e qualquer material complementar aos trabalhos, 
necessários para atender as demandas de limpeza, tratamento e conservativo dos 
equipamentos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, produtos 
anticorrosivos, fluídos de arrefecimento, óleos lubrificantes, filtros de ar, de 
combustível e de óleo, graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas etc.; 

3.10. A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção 
preventiva nos Geradores em intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as 
verificações e testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para 
mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em perfeitas condições de segurança, 
em horário compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum Eleitoral de 
Maceió, sob a supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE; 
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3.11. Para cada manutenção preventiva e corretiva realizada, a 
CONTRATADA deverá elaborar Relatório de Manutenção, especificando em cada parte 
que compõe o Grupo Gerador a descrição do serviço que foi executado, a situação em 
que se encontra, data de realização, identificação do técnico que realizou a 
manutenção, entre outras informações, a ser entregue ao FISCAL do contrato; 

3.12. A CONTRATADA deverá realizar intervenção semestral, incluindo a 
troca dos consumíveis descritos no ANEXO I, além de limpeza dos tanques de 
armazenamento de óleo combustível; 

3.13. A reposição/substituição de peça não abrangida por este Termo de 
Referência deverá ser precedida de aprovação expressa por parte deste Tribunal do 
orçamento apresentado pela CONTRATADA, iniciando a execução dos serviços somente 
após a aprovação expressa do CONTRATANTE. 

3.14. Ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade 
ambiental, incorporadas aos serviços de engenharia, objeto desta contratação: 

3.14.1. A Contratada deverá utilizar materiais de menor impacto 
ambiental, retirar materiais descartados em razão dos serviços e destinar de forma 
adequada ambientalmente, de acordo com as normas ambientais; 

3.14.2. Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos 
recipientes de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, 
para posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou 
reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, 
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos 
materiais; 

3.14.3. Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços 
deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

3.14.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o 
desperdício de água tratada na realização dos serviços, conforme instituído no Decreto 
nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

3.14.5. Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser 
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 
conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 

3.14.6. Os bens fornecidos não poderão conter substâncias perigosas 
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 

3.14.7. Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos 
envolvidos no escopo da manutenção, a CONTRATADA deverá utilizar produtos que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Anvisa. 

3.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizados os 
seguintes canais de recebimento de chamados: conexão de Internet do seu telefone 
celular, através do contato de voz, e/ou vídeo do WhatsApp, serviço de mensagens 
curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia (MMS), e-mail e/ou chamada telefônica. 

3.18. A CONTRATADA deverá tomar ciência da abertura de chamado e 
informar número de registro/protocolo de atendimento, o qual deverá constar do 
relatório de manutenção. 
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4. Obrigações da Contratada 

A CONTRATADA, pelos serviços previstos neste Termo de Referencia, 
obriga-se a: 

4.1. Apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de 
acordo com o Lei nº 6.496/77, do responsável técnico pela realização do serviço desta 
contratação. 

4.2. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente a 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

4.3. 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 a Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver 
obrigatoriedade de retenção; 

4.4. Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 
obter uma operação correta e eficaz; 

4.5. Executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, 
com vistas a qualidade e satisfação do CONTRATANTE; 

4.6. Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 
principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), adequados e necessários a consecução dos serviços 
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 
responsabilizando-se pela quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos empregados; 

4.7. Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer 
anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos 
julgados necessários e apresentando solução técnica para sua correção; 

4.8. Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, 
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que 
caracterize modernização,  deverá ser precedida de apresentação de proposta 
comercial, para prévia aprovação do CONTRATANTE, instruída com orçamento 
detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de forma a ficar 
caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida, a qual deverá, 
obrigatoriamente, trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência; 

4.9. A CONTRATADA deverá encaminhar técnico para avaliação e 
manutenção dos geradores em prazo não superior a 4 (quatro) horas após a abertura 
de chamado. Caso não haja necessidade de reposição de peças, a CONTRATADA deverá, 
em até 8 (oito) horas, realizar a manutenção corretiva necessária, restabelecendo o 
pleno funcionamento do gerador. 

4.10. Na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas 
as listadas no ANEXO I, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar comunicação 
ao TRE/AL, devendo apresentar orçamento para o fornecimento dessas peças em prazo 
não superior a 8 (oito) horas, após a abertura do chamado. Aprovado o orçamento 
pela administração e, recebida a nota de empenho, a contratada terá o prazo de 3 (três) 
dias para a realização do serviço de manutenção corretiva. 
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4.11. Apresentar mensalmente nota fiscal de serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, para liquidação da despesa quando da 
finalização dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

4.12. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade 
que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

4.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas: no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos 
serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir da comunicação efetuada pela 
Seção de Manutenção e Reparos (SMR); 

4.14. A Contratada deverá apresentar CRONOGRAMA ANUAL com a 
indicação dos dias em que realizará as manutenções preventivas, observada a 
periodicidade bimestral. 

4.15. A CONTRATADA deverá encaminhar à fiscalização Relatórios 
Técnicos, protocolizados neste Tribunal, correspondendo ao início do contrato e outro ao 
final de cada período contratual, com destaques das peculiaridades em itens específicos 
(com subitens) do equipamento, conforme se dispõe: 

4.15.1 O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, 
com protocolo até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar 
com inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e 
testes adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado, constituindo 
referência inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho às 
manutenções contratadas. 

4.15.2. O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL (RTS), deverá  ser elaborado 
pela Contratada e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de 
contrato, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo 
do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi 
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos no item 2 
do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva. 

4.15.3. O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A época dos serviços a 
serem realizados no 11º mês do contrato deverá ser elaborada pela Contratada e 
encaminhado à Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de 
substituição ao longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como 
destaques de elementos, não menos importantes com vistas a cumprir a função de 
dispensa de relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: prorrogação 
contratual. 

4.15.4. Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais, 
com itens discriminando serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações 
técnicas, pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-se fotos 
coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos 
em face dos serviços pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas 
reparações.  

4.15.5. Estes Relatórios deverão ser assinados pelo Engenheiro 
Responsável da Contratada. 

4.15.6. A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – INICIAL, 
SEMESTRAL E ANUAL PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês 
subseqüente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente, 
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ensejará o encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência, 
podendo cumular com Multa Moratória. 

4.15.7. A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III. 
Os serviços realizados deverão constar nos relatórios técnicos.  

4.16. A contratada deverá apresentar certificado de treinamento da NR 
10 dos técnicos, com carga horária de 40 (quarenta) horas e ementa que inclui, além 
dos riscos inerentes à eletricidade, noções de prevenção e de combate a incêndio e 
primeiros socorros. 

4.16.1 A contratada não poderá emitir certificados de curso ou 
treinamentos para os seus funcionários e/ou apresentar documentos de certificação da 
própria empresa, os quais deverão ser oriundos de instituições como SENAI, SENAC, ou 
entidades particulares reconhecidas pelo TRE/AL. 

4.17. Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário 
comercial, das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado. 

 

5. Obrigações da Contratante 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na condição de CONTRATANTE, 
obriga-se a: 

5.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e 
designados para tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou informar nos 
autos do correspondente Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando a 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos 
contratuais e legais, exijam medidas corretivas; 

 5.2. Nomear formalmente como Fiscal e Gestor, para realizar o 
acompanhamento da execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, 
servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e Reparos (SMR) ou Seção de Gestão de 
Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços Gerais (COSEG); 

5.3. Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de 
até 10 (dez) dias após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes 
de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto. 

 

6. Pagamento 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancaria de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões 
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

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

6.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES; devera anexar a nota 
fiscal, declaração que comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do 
Brasil, para que sobre o valor do pagamento não incidam retenções indesejadas. 

 

7. Vigência 
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O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, 
podendo ser prorrogado até o limite estabelecido em lei. 

 

8. Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato 

8.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

8.2. A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), 
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG.  

8.3. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela 
Presidência deste Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma 
qualitativa, em que a empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das 
condições definidas no contrato. 

 

9. Sanções administrativas 

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

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

9.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

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

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

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

9.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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ANEXO I-A 

 
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

1. Descrição dos Equipamentos 

 

1.1. Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Macei6/AL; 

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180; 

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264; 

Quadro de comando: DKG 307; 

Potência: 180 KVA. 

 

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL; 

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4; 

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898; 

Quadro de comando: ST 2030; 

Potência: 81 KVA. 

 

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede): 

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL; 

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699; 

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960; 

Quadro de comando: ST 2140; 

Potência: 114 KVA. 

 

2. Especificação dos Combustíveis 

 

2.1. Edifício-Sede: 

2.1.a. Filtro de ar; 

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante; 

2.1.c. Filtro de óleo combustível; 

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros; 

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros; 

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L. 
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2.2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

2.1.a. Filtro de ar; 

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante; 

2.1.c. Filtro de óleo combustível; 

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros; 

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros; 

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L. 

 

2.3. Edifício da Praça Sinimbú (antiga sede): 

2.1.a. Filtro de ar; 

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante; 

2.1.c. Filtro de óleo combustível; 

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros; 

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros; 

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L. 
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ANEXO I-B 

 
ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS) 

 

1. Disposições gerais 

1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nível de Serviços 
(ANS), o qual tem o objetivo de medir a qualidade dos serviços prestados pela 
Contratada. 

1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados pela Contratada 
será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a 
ser pago no período avaliado. 

1.3. As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços se 
referem a fatos cotidianos da execução do contrato, não isentado a Contratada das 
demais resposabilidades ou sanções legalmente previstas. 

1.4. A Contratante poderá alterar os procedimentos de metodologia de 
avaliação durante a execução contratual, sempre que o novo sistema se mostrar mais 
eficiente que o anterior e não houver prejuízos para a Contratada. 

 

2. Procedimentos 

2.1. O fiscal do contrato, designado pela Contratante, acompanhará a 
execução dos serviços prestados, atuando junto a preposto indicado pela Contratada. 

2.2. Verificando a existência de irregularidades na prestação dos 
serviços, o fiscal do contrato notificará o preposto da Contratada para que este 
solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos. 

2.3. A notificação quanto à existência de irregularidades na execução do 
contrato poderá ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação ou da 
reincidência do fato. 

2.4. Constatada irregularidade passível de notificação por escrito, o 
fiscal do contrato preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de 
pontuação, o dia e a hora do acontecido. 

2.5. Em até cinco dias anteriores à apresentação da fatura mensal para 
atesto e pagamento, o fiscal do contrato informará à Contratada o resultado da 
avaliação mensal do serviço. 

2.6. A Contratada, de posse das informações repassadas pelo fiscal do 
contrato, emitirá fatura mensal relativa aos serviços prestados, abatendo do valor 
devido pela Contratante, os descontos relativos à aplicação do Acordo de Nível de 
Serviços. 

2.7. O fiscal do contrato, ao receber da Contratada as faturas mensais 
para atesto, somente o fará quando verificada a dedução dos descontos acima 
mencionados. 

 

3. Sistema de pontuação 

3.1. O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação 
para cada tipo de ocorrência. 
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3.2. As ocorrências são dispostas em três niveis de graduação, 
atribuindo-se a cada nível uma pontuação determinada, conforme tabela abaixo: 

 

OCORRÊNCIAS 
Pontuação 

da ocorrência 

Ocorrência Tipo 1 - Situações brandas que não caracterizam 
interrupção da prestação do serviço, mas comprometem a realização 
de maneira satisfatória, tais como: 

a) Serviços executados de forma descuidada e/ou de maneira relapsa. 
b)  Conduta inadequada dos empregados e profissionais em relação aos 
serviços e nos ambientes da Contratante. 
c) Empregado sem uniforme, identificação e equipamento de proteção 
ou utensílio de uso obrigatório. 

1 ponto 

Ocorrência Tipo 2 - Situações que caracterizam interrupção na 
prestação do serviço, tal como: 

a) Não cumprimento de obrigações relativas ao serviço, mesmo após 
determinação da fiscalização para fazê-lo. 
b) Ausência de fornecimento, pela empresa Contratada a seus 
empregados, de equipamento ou utensílio de uso obrigatório para os 
serviços. 
c) Indicação de empregados para a realização dos serviços sem 
qualificação adequada. 
d) Serviço executado pelo profissional, mas sem supervisão pelo 
responsável técnico da empresa Contratada. 

2 pontos 

Ocorrência Tipo 3 - Situações que caracterizam interrupção na 
prestação do serviço e comprometem a rotina ou o patrimônio da 
Instituição, tais como: 

a) Não cumprimento da entrega do relatório de manutenção preentiva, 
previsto no contrato. 
b) Reiteradas danificações ao patrimônio. 
c) Conduta perigosa que ponha em risco a segurança de terceiros. 
d) Não cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas dos 
empregados, postos à disposição para os serviços, cuja comprovação 
poderá ser solicitada a qualquer momento pelo fiscal do contrato. 

3 pontos 

 

4. Descrição do Indicador 

Na tabela abaixo, consta a descrição dos itens relativos ao indicador 
adotado: 

Indicador: Adequação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em três grupos 
geradores de energia elétrica prestados ao TRE/AL 

 

 

Edital do PE nº 96/2019 (0832847)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 257



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

36 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade 
Garantir o cumprimento dos serviços relacionados no Termo 
de Referência e suas respectivas adequações. 

Meta a cumprir 
100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva da 
Administração. 

Instrumento de 
medição 

Planilha de controle dos serviços executados 

Forma de 
acompanhamento 

Realização mensal de avaliação da qualidade dos serviços, 
por parte da fiscalização do contrato, conforme perspectiva de 
adequação da administração e posterior lançamento do 
resultado na planilha de controle. 

Periocidade Mensal, semestral e anual 

Mecanismo de cálculo 

% dos serviços adequados executados dentro do mês de 
referência, tendo por base as pontuações atribuídas pela 
inexecução parcial do contrato. E, por pontuações, quando da 
medição dos serviços realizados. 

Início da avaliação Data do início da execução dos serviços. 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

(pela inexecução 
parcial do contrato). 

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma das 
pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período 
de avaliação, como segue: 

2 pontos: desconto de 2% sobre o valor mensal contratado 
3 pontos: desconto de 5% sobre o valor  mensal contratado 
4 pontos: desconto de 8% sobre o valor  mensal contratado 
5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal contratado 

Sanções/Penalidades 

(pela inexecução 
parcial do contrato) 

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma das 
pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período 
de avaliação, como segue: 

6 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal  contratado 
+ multa de 2% sobre o valor anual contratado 
7 pontos: desconto de 15% sobre o valor mensal contratado + 
multa de 5% sobre o valor anual contratado 
a partir de 8 pontos: desconto de 30% sobre o valor  mensal 
contratado + multa de 6% sobre o valor anual contratado, 
com possibilidade de rescisão contratual. 
  

 

5. Planilha de controle dos serviços executados (Medição) 
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5.1. A pontuação dos serviços não executados deve odeceder à Tabela 
1 e à Tabela 2, cuja inexecução dos serviços será ponderada em níveis de percentuais. 
Mediante a ocorrência dos atributos indicados nessas tabelas, serão atribuídas 
pontuações que definirão as faixas de ajuste no pagamento pela inexecução parcial do 
contrato (quanto à qualidade e quantidade) e, ainda, as sanções e penalidades que 
serão aplicadas à Contratada. 

5.2. Considerando o período em que serão feitas as medições dos 
serviços, as pontuações não serão cumulativas. A Tabela 1 será utilizada na avaliação 
das manutenções preventivas e a Tabela 2, no caso de manutenção corretiva. Não 
haverá acumulação quando se tratar de avaliações mensal, semestral ou anual, ocorrida 
no mesmo mês, vale a maior pontuação. No caso de no mesmo mês, ocorrerem as duas 
manutenções, preventiva e corretiva, estas deverão ser avaliadas separadamente e 
suas pontuações somadas para efeito de definição da multa. 

5.3. O quadro de ocorrências do item 3 - SISTEMA DE PONTUAÇÃO do 
Acordo de Níveis de Serviço, deste mesmo anexo, faz parte da avaliação e define a 
pontuação diretamente. 

 

Tabela 1 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção preventiva (ANEXO 
III). 

Periodicidade 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

Mensal 
[1 a 5%)  
          

[5 a 10%)  
          

[10 a 15%]  
          

> 15%      
      

Semestral                                  
             

[1 a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15% 

Anual                                          
                        

[1a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15% 

 

Tabela 2 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção corretiva e atraso 
na elaboração de orçamentos quando há necessidade de reposição de peças 

TEMPORALIADADE 
1 
ponto 

2 
pontos 

3 
pontos 

4 
pontos    

Tempo ultrapassado no atendimento da 
chamada (definido no item 4.13 do Termo de 
Referência) 

[5 a 1
0%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%] 

> 20%    

Tempo ultrapassado no retorno ao serviço 
pendente (definido no item 4.13 no Termo de 
Referência) 

[5 a 
10%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%) 

> 20% 

Tempo ultrapassado na apresentação do 
orçamento, no caso de necessidade de 
reposição de peças. (definido no item 4.14 no 

[5 a 
10%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%] 

> 20% 
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Termo de Referência) 

Tempo ultrapassado, após o envio da nota de 
empenho, para a realização do serviço que 
requerem a reposição de peças (definido no 
item 4.14 no Termo de Referência) 

[5 a 
10%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%] 

> 20% 

 

Nota 1: Os percentuais de manutenção preventiva tomam como base as quantidades de 
subitens previstos nas preventivas programadas para o período, apresentados no 
ANEXO III. 

Nota 2: O intervalo indicado por [...) significa: fechado à esquerda e aberto à direita. 
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ANEXO I-C 

 
PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

1. Rotina Mensal (39 subitens a verificar) 

 

Motor Diesel 

1.1 - Verificar a existência de vazamentos; 

1.2 - Verificar a vedação da tampa do radiador; 

1.3 - Completar os níveis de óleo lubrificante e água; 

1.4 - Limpar filtros de ar e, se necessário, trocar; 

1.5 - Verificar tensão e estado das correias; 

1.6 - Verificar mangotes e braçadeiras de fixação; 

1.7 - Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor; 

1.8 - Verificar o motor de arranque; 

1.9 - Verificar o estado da colméia do radiador; 

1.10 - Testar instrumentos de controle; 

1.11 - Testar e ajustar o sistema de pré-aquecimento. 

 

Alternador 

1.12 - Verificar regulador de tensão; 

1.13 - Substituir escovas defeituosas; 

1.14 - Lubrificar mancais; 

1.15 - Lubrificar diodos e fixações; 

1.16 - Lubrificar rolamentos. 

 

Baterias 

1.17 - Verificar fixação das baterias e conexões dos cabos; 

1.18 - Completar o nível de água; 

1.19 - Medir temperatura dos elementos; 

1.20 - Medir densidade do eletrólito; 

1.21 - Medir tensão por elemento; 

1.22 - Limpar bornes e conexões. 
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Quadro de comando, alimentação, comando, proteção e sincronismo 

1.23 - Reapertar conexões; 

1.24 - Substituir fusíveis queimados; 

1.25 - Substituir lâmpadas queimadas (sinalizadores); 

1.26 - Verificar atuação dos relês e sensores; 

1.27 - Corrigir atuação do painel de sincronismo. 

 

Testes de funcionamento 

1.28 - Colocar o grupo em funcionamento, com pelo menos 50% de 
carga, por 30 minutos ou mais, verificando e anotando:  pressão do óleo, temperatura 
do bloco e das turbinas, frequência, tensão do gerador, corrente do gerador. 

1.29 - Simular falta de rede com o equipamento no automático e anotar: 
tempo de entrada do grupo e tempo de transferência. 

1.30 - Simular retorno da rede e anotar: tempo de 
transferência/supervisão e tempo de resfriamento. 

1.31 - Anotar horas de trabalho da unidade; 

1.32 - Verificar entrada da bomba e ventilador do radiador com a 
partida do grupo; 

1.33 - Verificar estabilidade de rotação; 

1.34 - Corrigir as anormalidades observadas. 

 

Diversos 

1.35 - Limpar todo o conjunto do maquinário; 

1.36 - Conservar limpa a área próxima às maquinas e recolher todo 
resíduo decorrente dos serviços de manutenção. 

1.37 - Verificar aterramento; 

1.38 - Verificar bóia do óleo combustível; 

1.39 - Limpar respiro do tanque de combustível. 

 

2. Rotina Semestral (67 subitens) 

Executar todos os procedimentos descritos na rotina mensal, mais os 
seguintes itens: 

 

Motor Disel 

2.1 - Reapertar parafusos do cabeçote com torquímetro; 

2.2 - Óleo lubrificante: trocar filtro ou fazer limpeza quando for o caso; 

2.3 - Verificar passagem de combusttível no filtro de combustível, e se 
necessário, substituir o elemento filtrante; 

2.4 - Drenar a água decantada do tanque de combustível; 
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2.5 - Lubrificar os rolamentos da bomba auto aspirante; 

2.6 - Verificar as condições de escapamento; 

2.7 - Engraxar a cremalheira do volante; 

2.8 - Limpar o filtro de respiro; 

2.9 - Drenar o sistema primário de arrefecimento, colocando água limpa 
com aditivo anticorrosivo . 

 

Alternador 

2.10 - Verificar funcionamento da ponte de diodos (exitação "brush-
less"); 

2.11 - Medir a resistência de isolamento (campo e armadura); 

2.12 - Limpar internamente com ar comprimido; 

 

Quatro de Alimentação, Comando, Proteção e Sincronismo 

2.13 - Verificar contatos das chaves contatoras e substituir, se 
necessário; 

2.14 - Verificar funciomanento do flutuador de baterias; 

2.15 - Medir a resistência de isolamento e corrigir, se necessário. 

2.16 - Aferir instrumentos; 

2.17 - Regular tensão e frequência do gerador; 

2.18 - Limpar internamente com ar comprimido.  

 

3. Rotina anual (84 subitens) 

Executar todos os procedimentos descritos na rotina mensal e 
semestral, mais os seguintes itens: 

 

Motor Diesel 

3.1 - Verificar as folgas das válvulas com motor frio; 

3.2 - Verificar os rolamentos da bomba d'água e polia esticadora; 

3.3 - Testar os bicos injetores; 

3.4 - Trocar o óleo com o motor quente, recolhendo-o em recipientes 
adequados, responsabilizando-se pelo destino final deste, fora das dependências da 
contratante, seguindo as recomendações da legislação pertinente; 

3.5 - Realizar a troca dos filtros de ar das máquinas; 

3.6 - Reapertar todos os parafusos e porcas, especialmente dos 
coletores, carter e turbo compressor. 

3.7 - Verificar a fixação das pás do ventilador; 

3.8 - Testar válvula termostática; 
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3.9 - Medir taxa de compressão. 

 

Alternador 

3.10 - Verificar rolamentos, substituindo se necessário; 

.311 - Verificar a necessidade de retífica dos anéis coletores; 

3.12 - Medir resistência ôhmica dos enrolamentos; 

3.13 - Executar testes de vibração, verificando rolamentos e eventuais 
desbalanceamentos. Corrigir, se necessário. 

 

Diversos 

3.14 - Testar a resistência de isolamento do motor e do quadro de 
comando; 

3.15 - Revisar enchimento, eliminadores de gotas e bicos 
pulverizadores; 

3.16 - Eliminar pontos de ferrugem; 

3.17 - Recuperar pintura na carcaça da máquina, das partes onde 
houver corrosão ou descobertura da tinta. 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
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 III 
 

MINUTA  
 

        CONTRATO Nº XX/2021 
      Processo nº 0011212-16.2020.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA E SUPORTE PREVENTIVOS E 
CORRETIVOS DE GRUPOS GERADORES, 
CELEBRADO COM 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 – 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada 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 nesta Cidade, e 
a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, 
portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços de assistência e suporte preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na 
Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 96/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e 
8.666/93, e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes 
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, 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. 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos preventivos e 
corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, conforme as exigências contidas neste contrato e nos 
Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 96/2020. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 

 
                       Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o 
Contratante pagará à Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de 
R$ XX (XXXX), considerando a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo: 

a) Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras 
e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais 
dos fabricantes e normas técnicas pertinentes; 

b) Manutenção corretiva é aquela destinada a reparar eventuais defeitos apresentados pelos 
equipamentos, colocando-os em perfeitas condições de uso, a incluir ajustes, regulagens e reparos 
necessários; 

c) A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e corretiva, executar os 
devidos testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos necessários, de forma a manter o 
adequado e regular funcionamento dos Geradores; 

d) O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I do Edital do PE nº XX/2020, 
necessários à realização de serviços de manutenção preventivos e/ou corretivos, 
independentemente do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da CONTRATADA, assim como a 
aplicação de todo e qualquer material complementar aos trabalhos, necessários para atender às 
demandas de limpeza, tratamento e conservação dos equipamentos, tais como: ferramentas, 
instrumentos de medição, produtos anticorrosivos, fluidos de arrefecimento, óleos lubrificantes, 
filtros de ar, de combustível e de óleo, graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas 
etc.; 

e) A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção preventiva nos Geradores em 
intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as verificações e testes, bem como os demais 
procedimentos que julgar necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em 
perfeita condição de segurança, em horário compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum 
Eleitoral de Maceió – FEM, sob a supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE; 

f) Para cada manutenção preventiva e corretiva realizada, a CONTRATADA deverá elaborar 
Relatório de Manutenção, especificando em cada parte que compõe o Grupo Gerador, descrição do 
serviço que foi executado, situação em que se encontra, data de realização, identificação do 
técnico que realizou a manutenção, entre outras informações, a ser entregue ao FISCAL do 
contrato; 
 
g) A CONTRATADA deverá realizar intervenção semestral, incluindo a troca dos consumíveis 
descritos no ANEXO, além de limpeza dos tanques de armazenamento de óleo combustível;  
 
h) A reposição/substituição de peça não abrangida por este Termo de Referência deverá ser 
precedida de aprovação expressa por parte deste Tribunal do orçamento apresentado pela 
CONTRATADA, iniciando a execução dos serviços somente após a aprovação expressa do 
CONTRATANTE. 
 
i) Ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas aos 
serviços de engenharia, objeto desta contratação: 
 
j) A Contratada deverá utilizar materiais de menor impacto ambiental, retirar materiais 
descartados em razão dos serviços e destinar de forma adequada ambientalmente, de acordo com 
as normas ambientais; 
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k) Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos 
e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas 
industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação 
final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento 
adequado dos materiais; 
 
l) Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços deverão ser, preferencialmente, 
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento; 
 
m) A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada na realização 
dos serviços, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 
 
n) Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 
 
o) Os bens fornecidos não poderão conter substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs); 
 
p) Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos envolvidos no escopo da 
manutenção, a CONTRATADA deverá utilizar produtos que obedeçam às classificações e 
especificações determinadas pela Anvisa. 
 
q) A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizados os seguintes canais de recebimento 
de chamados: conexão de Internet do seu telefone celular, através do contato de voz, e/ou vídeo 
do WhatsApp, serviço de mensagens curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia (MMS), e-
mail e/ou chamada telefônica. 
 
r) A CONTRATADA deverá tomar ciência da abertura de chamado e informar número de 
registro/protocolo de atendimento, o qual deverá constar do relatório de manutenção. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal 
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de 
Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 084621, 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota 
de Empenho nº 2020NE000XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 
a) Apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de acordo com o Lei nº 6.496/77, do 
responsável técnico pela realização do serviço desta contratação; 

 

b) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

 

c) 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 a 

Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade de retenção ; 

 

d) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma operação 

correta e eficaz; 

 

e)  Executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, com vistas a qualidade e 

satisfação do CONTRATANTE; 

 

f)  Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, 

coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados e 
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necessários a consecução dos serviços constantes do Termo de Referência do Edital do PE nº 

XX/2020, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pela quantidade e 

qualidade dos materiais, produtos e equipamentos empregados; 

 

g)  Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou 

inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários e 

apresentando solução técnica para sua correção: 

 

h) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, eletrônica, mecânica ou de 

acabamento diferente da do projeto original e que caracterize modernização,  deverá ser 

precedida de apresentação de proposta comercial, para prévia aprovação do CONTRATANTE, 

instruída com orçamento detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de 

forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida, a qual deverá, 

obrigatoriamente, trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência;  

 

i) Encaminhar técnico para avaliação e manutenção dos geradores em prazo não superior a 4 

(quatro) horas após a abertura de chamado. Caso não haja necessidade de reposição de peças, 

a CONTRATADA deverá, em até 8 (oito) horas, realizar a manutenção corretiva necessária, 

restabelecendo o pleno funcionamento do gerado; 

 

j) Apresentar, na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas as listadas no 

ANEXO I do PE nº XX/2020, comunicação ao TRE/AL, devendo apresentar orçamento para o 

fornecimento dessas peças em prazo não superior a 8 (oito) horas, após a abertura do 

chamado. Aprovado o orçamento pela administração e, recebida a nota de empenho, a 

contratada terá o prazo de 3 (três) dias para a realização do serviço de manutenção corretiva 

 

k) Apresentar mensalmente nota fiscal de serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao 

objeto, para liquidação da despesa quando da finalização dos serviços objeto deste Contrato; 

 

l) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros; 

 

m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas: no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos 

materiais empregados ou da execução dos serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir 

da comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR); 

 

n) Apresentar CRONOGRAMA ANUAL com a indicação dos dias em que realizará as manutenções 

preventivas, observada a periodicidade bimestral; 

 

o) Encaminhar à fiscalização Relatórios Técnicos, protocolizados neste Tribunal, correspondendo 

ao início do contrato e outro ao final de cada período contratual, com destaques das 

peculiaridades em itens específicos (com subitens) do equipamento, conforme se dispõe: 
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o.1 )O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, 
com protocolo até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar 
com inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e 
testes adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado, constituindo 
referência inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho às 
manutenções contratadas. 

o.2) O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL (RTS), deverá  ser elaborado 
pela Contratada e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de 
contrato, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo 
do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi 
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos no item 2 
do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva. 

o.3) O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A época dos serviços a serem 
realizados no 11º mês do contrato deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado 
à Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao 
longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como destaques de 
elementos, não menos importantes com vistas a cumprir a função de dispensa de 
relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: prorrogação contratual. 

o.4) Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais, com 
itens discriminando serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações 
técnicas, pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-se fotos 
coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos 
em face dos serviços pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas 
reparações.  

o.5) Estes Relatórios deverão ser assinados pelo Engenheiro 
Responsável da Contratada. 

o.6) A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – INICIAL, 
SEMESTRAL E ANUAL PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês 
subseqüente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente, 
ensejará o encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência, 
podendo cumular com Multa Moratória. 

o.7) A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III. Os 
serviços realizados deverão constar nos relatórios técnicos. 

p) Apresentar certificado de treinamento da NR 10 dos técnicos, com carga horária de 40 
(quarenta) horas e ementa que inclui, além dos riscos inerentes à eletricidade, noções de 
prevenção e de combate a incêndio e primeiros socorros; 

q) A contratada não poderá emitir certificados de curso ou treinamentos para os seus 
funcionários e/ou apresentar documentos de certificação da própria empresa, os quais 
deverão ser oriundos de instituições como SENAI, SENAC, ou entidades particulares 
reconhecidas pelo TRE/AL; 

r) Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário comercial, das 8 (oito) às 18 

(dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no 
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com 
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que 
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, os quais deverão 

anotar em registros próprios, ou informar nos autos do correspondente Processo Administrativo, 

as falhas detectadas, comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, 

baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas; 

 

b) Nomear formalmente como Fiscal e Gestor, para realizar o acompanhamento da execução 

contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e 

Reparos (SMR) ou Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços 

Gerais (COSEG); 

 

c) Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de até 10 (dez) dias após o 

recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes de acordo com as cláusulas 

contratuais, contados a partir do atesto. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal estabelecido. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 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 
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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; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) 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 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte 
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou 
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
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PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO NONO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  
 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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 
comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, 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 TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e 
§ 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - 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 8.666/93 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 VINTE - 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 – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
 
                A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a fiscalização será 
realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), 
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela Presidência deste 
Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que a empresa 
será notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no contrato. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - 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. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° 96/2020 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento 
SEI nº XXXX. 
 
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. 
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CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL 
 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO 
Presidente 

  
 
Pela Empresa 

                                               XXXXXXXXXXXXX 
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EDITAL Nº 95 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2020

 

PROCESSO Nº 0011212-16.2020.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 08 de janeiro de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                 Horário de Abertura: 9 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 GLOBAL, objetivando a contratação
de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos preventivos e
corretivos de Grupos Geradores instalados no Edifício-Sede, no edifício da
Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com
fornecimento de material, 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 serviços técnicos preventivos e
corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no Edifício-Sede,
no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió
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(FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.
 
2 – DA VIGÊNCIA
 
2.1.                        O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses,
contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, renováveis por iguais e
sucessivos períodos até o limite legal estabelecido.
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO
 
3.1.                              Poderão participar deste pregão exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 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:

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 Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
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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 materiais sejam confeccionados 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 VISTORIA
 
4.1.                     As proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste edital poderão vistoriar os imóveis onde se encontram
instalados os Grupos Geradores descritos no item 1 do Anexo I (Termo de
Referência, em companhia de servidor lotado na Seção de Manutenção e
Reparos designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, no horário de
expediente do Tribunal, para perfeito conhecimento do objeto licitado e das
condições físicas existentes.
 
4.2.                     A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá
ser agendada na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, com a antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos
telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-0645.
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4.3.                 A vistoria prévia não é obrigatória e nem se afigura como
condição de participação no certame, contudo, não serão aceitas reclamações
posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades
quanto à realização dos serviços listados no Termo de Referência (Anexo I);
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
5.1.                     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.

5.                               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.

5.3.                     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.
5.4.                     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.
5.5.                     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.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
6.1.                     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.
6.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
6.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito
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de acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4.                     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.
6.5.                     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.
6.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema.
6.7.                     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.
6.8.                     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.
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor global do item ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às
especificações constantes no Anexo I.

7.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

7. .                     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.

7.                      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.

7.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

7.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

8. 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
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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.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
8.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.                      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.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8 . 3 .                     O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.                      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.

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais, considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro)
meses.
 
8.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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.

8.9.                     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.
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8.10.                   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.
8.11.               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.
8.11.1. 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.
8.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores,
o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. 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.
8.13.                   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.

8.          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;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

8. .                   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.

8. .                   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.

8.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço global,
conforme definido neste Edital e seus anexos.
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8.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.
8.21.                   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.
8.22.                   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:
8.22.1. no país;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.22.4. 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.

8.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          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.

9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

10. 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.

8. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

9.                     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. 

9.                      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.

9.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que
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apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 46.479,96 (quarenta e
seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis
centavos), que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

1. 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

9.            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.

 

9.                      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.

 

9.                     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.

9.6.1. 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.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material 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.

9.7.                     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 II.
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9.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

9.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.                    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 8.24.

9.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
10 – DA HABILITAÇÃO.
 

10. 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:

11. SICAF;
12. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.                   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.

11. 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.

12. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

13. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.                  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.                   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.

10. .                   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
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trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. 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 cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10. 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.

11. 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.

10.6.                   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.
10.7.                   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.
 

10.                   Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.                   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.

 

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.

 

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:

10.10.1. Habilitação jurídica:

1.  

Edital 95 (0832860)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 287



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;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. 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;
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;
10.10.2.1. 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
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inabilitação.
10.10.2.2. 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.

1. 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.

 

1. 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.

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. 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.

1. 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.

2. 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.

3. . 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.

4. . 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.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
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retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:
 
10.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua inscrição no Conselho
Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de arquitetura, conforme o
caso, e apresentar, pelo menos, um atestado de capacidade técnica,
devidamente certificado pelo Conselho Regional de Engenharia ou Conselho
Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico), fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características (tipologias) similares
ou superiores ao do objeto deste certame.
 
10.10.3.2. Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com
relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's
com os seguintes serviços, no mínimo:
a) Execução de estrutura metálica do tipo plataforma com no mínimo 25 m²
(vinte cinco metros quadrados) de área de piso.
b) Execução de escada de marinheiro com guarda-corpo com no mínimo 30
(trinta) metros de comprimento.
10.10.3.3. Os licitantes deverão apresentar comprovação de possuir em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(ais) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pelo
CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica referidos nos
parágrafos anteriores.
10.10.3.4. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a
comprovação de que trata o parágrafo anterior será satisfeita com a
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa.
10.10.3.5. Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação de
serviços, a comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de
prestação de serviço.
10.10.3.6. Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação
dar-se-á com a apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou
Ficha constante do Livro de Registro de Empregado.
10.10.3.7. O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s)
acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do serviço objeto deste certame,
coordenando sua execução de acordo com os respectivos acervos técnicos.

10.                Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
no Edital, o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.                   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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1. 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.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição de cada item que compõe o lote;
4. conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote.

11.                   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.

11.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.                   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).

11.4.1. 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.

11.                   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.

 

11.                   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.

 

11.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.
 

12.                   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.

12.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para

Edital 95 (0832860)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 291



decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. 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.

12.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos
insuscetíveis de aproveitamento.

12.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
13.1.                   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 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.
13.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. 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.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 

14.                   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.

14.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.
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15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

15.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.

15.2.                   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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

15. .                   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.

15.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.

15.                   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.

15.6.                   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.

15.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no certame.

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
15.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração..
16 – DA CONTRATAÇÃO
 
16.1.                      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.
 
16.2.                      Homologada a licitação, a Administração convocará, por
escrito, o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
 
16 .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.
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16.4.                      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.
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
 
17.1.                      A gestão será realizada pela Seção de Gestão de
Contratos (SEGEC) e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e
Reparos (SMR).
17.2.                            A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço
(ANS), apresentado em anexo específico deste edital, conforme a
IN02/SLTI/MPOG.
 
17.3.                            A prestação dos serviços será objeto de
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por fiscal do contrato,
devidamente designado pela Presidência deste Tribunal por meio de portaria,
que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que a empresa será
notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no
contrato.
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
18.1.                            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;
 

5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;
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7. fraudar a execução do contrato;

 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. declarar informações falsas; e

 
j) cometer fraude fiscal.
 
18.2.                       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.
 
18.2.1.           Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das
obrigações contratuais.
 
18.3.                       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.
 
18.4 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
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
 
b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 10%
(dez por cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o
valor atualizado do contrato;
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas.
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18.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.
 
18.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
18.4.3.        Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.
 
18.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
18.4.5.          A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e
oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
 
18.5.                       O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
18.6.                       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 comprovados.
 
18.7.                       O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, 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.
 
18.8.                  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
18.9.                       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
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para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou
ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
18.10.                     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
 
18.11.                     O período de atraso será contado em dias corridos.
 
18.12.                     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.
 
18.12.1. 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.
 
18.13.                     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

8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
18.14.                     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
19 - DO PAGAMENTO
 
19.1.                      O pagamento será efetuado mensalmente, através de
ordem bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de
Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em
até 10 (dez) dias após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser
entregue ao final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
 
19.2.                            Poderão ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
 
19.4.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
19.5.                           O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
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com a legislação tributária vigente.
 
19.6.                           Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à
Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções
indesejadas.
 
19.7.                      Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
 
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
  365                             365
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
20.1.       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
Ele itora l; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
21.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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22.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
23.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
23.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
23.3.                   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.
23.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
23.5.                   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.
23.6.                   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.
23.7.                   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.
23.8.                   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.
23.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de
seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
23.10.             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.
 
23.11.             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.
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23.12.             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.
 
23.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
23.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos;

ANEXO I-B – Acordos de Níveis de Serviço (ANS);

ANEXO I-C – Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

 

23.14.             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, 18 de dezembro de 2020.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 
ATENÇÃO; OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO

Nº 0832847.
Em 18 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/12/2020, às 08:19, 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
0832860 e o código CRC 8BEAEAB0.
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Nº 243, segunda-feira, 21 de dezembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS:
1 - R$ 5.585,00; 2 - R$ 15.195,00; 3 - R$ 8.128,00 e 4 - R$ 22.194,00. VIGÊNCIA:
18.12.2020 a 18.06.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02, Decreto
7.892/2013 e Decreto 10.024/2019. SIGNATÁRIOS: Gaspar Paines Filho, Diretor-Geral e
Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo, Fornecedor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO QUINTO ao Contrato nº 62/2015. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: Encon Comercial de Controles Ltda. OBJETO: Prorrogação excepcional da
vigência do contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva do Sistema de Controle e Automação Predial, por mais 03 meses, a partir de
29/12/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 1068396; NDs 3390.39 e 3390.30 e previsão
orçamentária para 2021. VALOR TOTAL: R$ 22.771,50. PA: 0007303-50.2015. AS S I N AT U R A :
Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 18/12/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0011212-16.2020. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no
Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió
(FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/12/2020 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00096-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 21/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/01/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/12/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

AVISO DE PENALIDADE

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, TORNA SEM EFEITO a decisão que determinou a abertura

de tomada de contas especial para analisar o débito referente ao não pagamento de multa

por inexecução total do contrato à empresa CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP,

CNPJ sob o número 28.224.893/0001-78, para DETERMINAR a inscrição da empresa no

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, além da atualização anual do valor do

débito, bem como dos possíveis acréscimos legais, até que o valor devido atinja o limite

mínimo para inscrição, inclusive no SICAF e CADIN.. PAD nº 10995/2017. DATA DA

DECISÃO: 01/12/2020, pelo Des. Aristóteles Lima Thury.

Manaus, 17 de dezembro de 2020.

RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 096/2020. Processo nº 10560/2020-PAD contratada: VJ
INFORMÁTICA - LTDA, CNPJ 06.088.334/0001-45. Objeto: item 2: Condicionador de ar tipo
Split HI-WALL de 18.000 btu's, valor unitário R$ 2.079,00, (10 UND); Objeto: item 4:
Condicionador de ar tipo Split HI-WALL de 9.000 btu's, valor unitário R$ 1.241,00, (10
UND). Validade do Registro: de 21/12/2020 a 21/12/2021.
Ata de Registro de Preço nº 097/2020. Processo nº 10560/2020-PAD contratada: R G
XAVIER GUIMARÃES EIRELI - EPP, CNPJ 32.969.749/0001-38. Objeto: item 01:
Condicionador de ar tipo Split HI-WALL 30.000 BTU's, valor unitário R$ 3.545,00, (10 UND);
Objeto: item 03: Condicionador de ar tipo Split HI-WALL de 12.000 btu's, valor unitário R$
1.390,00, (10 UND); Objeto: item 06: Condicionador de ar tipo janela, capacidade térmica
de 18.000 btu's, valor unitário R$ 2.270,00, (10 UND); Objeto: item 07: Condicionador de
ar tipo janela, capacidade térmica de 12.000 btu's, valor unitário R$ 1.390,00, (10 UND).
Validade do Registro: de 21/12/2020 a 21/12/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0002681-70.2020.6.08.8000. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do

Espírito Santo. Contratado: TIM S/A. CNPJ: 02.421.421/0001-11. Objeto: contratação de

serviços de telefonia móvel (plano pós-pago) com acesso à internet e fornecimento de

aparelhos em regime de comodato. Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei n.º

8.666/93. Valor total: R$ 137.547,00. Data de Reconhecimento: 11/11/2020, pela Ilmo.

Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor-Geral do TRE/ES. Data da ratificação: 16/11/2020,

pelo Exmo. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, Presidente do TRE/ ES .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SEI nº 20.0.000000490-2. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019. Objeto:
Atualização do valor contratado, em virtude do reajuste anual dos valores pelo IPCA.
Contratada: 3R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 20.838.277/0001-03.
Fundamento Legal: artS. 40, XI, 55, III, 58, I c/c 65, I, "a" todos da Lei 8.666/93, art. 28, §1°,
da Lei 9.069/95, e arts 2°, §1° e 3°, §1, ambos da Lei 10.192/01. Signatários: Wilson
Gamboge Junior, Diretor-Geral, do TRE/GO, pelo Contratante. Roberto Carlos Siqueira, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
AVISO DE SUSPENSÃO

Proc. Adm. SEI nº 03192.2020-6. CT nº 01/2019. Concessionária: VL Honório da Silva - MT
(CNPJ nº 19.049.058/0003-10. OBJETO: concessão onerosa de espaço público destinada à
exploração do espaço cozinha do restaurante/lanchonete, na sede do TRE-MT.

O TRE-MT torna público, para conhecimento dos interessados, a suspensão da
execução do Contrato nº 01/2019, compreendendo o período de 23/03/2020 até o retorno
gradual das atividades presenciais deste Tribunal, ocorrido no último dia 08/09/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 8º c/c art. 26, da Lei nº 8.666/1993.

Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2020.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO

Diretor-Geral

RESULTADO DE JULGAMENTO

O TRE-MT torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 39/2020. Proc. Adm. PAe nº 2.482/2019. Objeto: registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material permanente
geral e de informática.

Itens 1, 4, 10 e 11 - Adjudicada: Dismeq Comercial Importadora de Máquinas
para Escritório Ltda (CNPJ nº 24.722.647/0001-95) - Valor Global: R$ 264.970,00.

Item 2 - Adjudicada: CCK Comercial Eireli (CNPJ nº 22.065.938/0001-22) - Valor
Global: R$ 18.280,44.

Itens 3 e 6: Magitech Distribuidor de Eletrônicos Eireli (CNPJ nº
19.910.840/0001-10) - Valor Global: R$ 68.400,00.

Item 5 - Fabrício Rachadel Costa ME (CNPJ nº 33.618.396/0001-94) - Valor
Global: R$ 8.976,00.

Item 7 - LPK Ltda (CNPJ nº: 00.535.560/0001-40) - Valor Global: R$ 4.103,10.
Item 9 - Etiplast Comércio e Serviços em Plásticos Ltda
(CNPJ nº 13.220.783/0001-60) - Valor Global: R$ 31.920,00.
O resultado está disponibilizado no endereço eletrônico: http://www.tre-

mt.jus.br/transparencia/gestao-das-contratacoes/licitacoes/licitacoes.
Os preços serão registrados na Ata de Registro de Preço nº 67/2020, com valor

global de R$ 264.970,00 - Dismeq Comercial Importadora de Máquinas para Escritório Ltda
(CNPJ nº 24.722.647/0001-95); na Ata de Registro de Preços nº 68/2020, com valor global
de R$ 18.280,44 - CCK Comercial Eireli (CNPJ nº 22.065.938/0001-22); na Ata de Registro
de Preços nº 69/2020, com valor global de R$ 68.400,00 - Magitech Distribuidor de
Eletrônicos Eireli (CNPJ nº 19.910.840/0001-10); na Ata de Registro de Preços nº 70/2020,
com valor global de R$ 8.976,00 - Fabrício Rachadel Costa ME (CNPJ nº 33.618.396/0001-
94); na Ata de Registro de Preços nº 71/2020, com valor global de R$ 4.103,10 - LPK Ltda
(CNPJ nº: 00.535.560/0001-40); e na Ata de Registro de Preços nº 72/2020, com valor
global de R$ 31.920,00 - Etiplast Comércio e Serviços em Plásticos Ltda (CNPJ nº
13.220.783/0001-60), que estarão disponibilizadas no endereço eletrônico:
https://www.tre-mt.jus.br/transparencia/gestao-das-contratacoes/atas-de-registro-de-
preco/consulta-atas-de-registros-de-precos-siac.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE INFORMÁTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEI nº 08315.2020-5 - ESPÉCIE: 6º Termo Aditivo ao CT nº 48/2016. Contratada:
Organizações Soares Adm. de Serviços Ltda/ME - CNPJ: 03.249.869/0001-62. Objeto:
Prorrogação do contrato. Vigência: 02/01/2021 a 01/01/2022. Fundamento Legal: art. 57,
II, Lei 8.666/93. Signatários: Pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral, e
pela Contratada, Tânia de Figueiredo Soares.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. SEI n.º 0006752-07. 2020.6.12.8000 - PG 53/2020. Termo Contratual n.º 135/2018.
OBJETO: prestação de serviços de monitoramento de matérias de interesse direto e
indireto do TRE/MS (clipagem de mídia televisiva (TV), online (sites de notícias), impressa
(jornais) e radiofônica (rádios). Contratada: Guadalupe Comunicações Eireli - ME. CNPJ:
17.049.721/0001-99. Valor total: R$ 14.900,00. Fundamento legal: PG 53/2020. Assinatura
17/12/2020. Vigência: 1º/01 a 31/12/2021. Assinam: Assinam: Hardy Waldschmidt, Diretor-
Geral do TRE/MS e Vanessa Rodrigues Feitosa, representante legal da Guadalupe
Comunicações Eireli - ME.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Proc. n.º 0006662-96.2020.6.12.8000. OBJETO: Pagamento de pessoal do TRE/MS por
crédito em conta bancária - Convênio 06/2020. CONVENENTES: Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso do Sul e Banco do Brasil S.A.. Vigência: 60 meses contados desta
publicação.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. n.º 0009483-73.2020.6.12.8000. Objeto: Despensa com consumo de energia
elétrica e taxa de iluminação dos prédios da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul.
Fundamento legal: inciso XXII do art. 24 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Contratados: ENSERGISA MATO GROSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(CNPJ nº 15.413.826/0001-50) e ELÉKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (CNPJ nº
02.328.280/0001-97). Valor estimado: R$ 940.050,00. Elemento: 3390.39.43 e
3390.47.22 Programa: 02.122.0033.20GP.0054. Declaração de Dispensa de Licitação:
Hardy Waldschmidt, em 15/12/2020- Diretora-Geral. Ratificação: Des. JOÃO MARIA LÓS
- Presidente, em 16/12/2020.
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TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA. VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS:
1 - R$ 5.585,00; 2 - R$ 15.195,00; 3 - R$ 8.128,00 e 4 - R$ 22.194,00. VIGÊNCIA:
18.12.2020 a 18.06.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8.666/93, 10.520/02, Decreto
7.892/2013 e Decreto 10.024/2019. SIGNATÁRIOS: Gaspar Paines Filho, Diretor-Geral e
Zaimison Antones Rodrigues Cartaxo, Fornecedor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO QUINTO ao Contrato nº 62/2015. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: Encon Comercial de Controles Ltda. OBJETO: Prorrogação excepcional da
vigência do contrato, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva do Sistema de Controle e Automação Predial, por mais 03 meses, a partir de
29/12/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 1068396; NDs 3390.39 e 3390.30 e previsão
orçamentária para 2021. VALOR TOTAL: R$ 22.771,50. PA: 0007303-50.2015. AS S I N AT U R A :
Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 18/12/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0011212-16.2020. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no
Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió
(FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/12/2020 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00096-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 21/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/01/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/12/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

AVISO DE PENALIDADE

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas

atribuições legais e regimentais, TORNA SEM EFEITO a decisão que determinou a abertura

de tomada de contas especial para analisar o débito referente ao não pagamento de multa

por inexecução total do contrato à empresa CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP,

CNPJ sob o número 28.224.893/0001-78, para DETERMINAR a inscrição da empresa no

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, além da atualização anual do valor do

débito, bem como dos possíveis acréscimos legais, até que o valor devido atinja o limite

mínimo para inscrição, inclusive no SICAF e CADIN.. PAD nº 10995/2017. DATA DA

DECISÃO: 01/12/2020, pelo Des. Aristóteles Lima Thury.

Manaus, 17 de dezembro de 2020.

RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 096/2020. Processo nº 10560/2020-PAD contratada: VJ
INFORMÁTICA - LTDA, CNPJ 06.088.334/0001-45. Objeto: item 2: Condicionador de ar tipo
Split HI-WALL de 18.000 btu's, valor unitário R$ 2.079,00, (10 UND); Objeto: item 4:
Condicionador de ar tipo Split HI-WALL de 9.000 btu's, valor unitário R$ 1.241,00, (10
UND). Validade do Registro: de 21/12/2020 a 21/12/2021.
Ata de Registro de Preço nº 097/2020. Processo nº 10560/2020-PAD contratada: R G
XAVIER GUIMARÃES EIRELI - EPP, CNPJ 32.969.749/0001-38. Objeto: item 01:
Condicionador de ar tipo Split HI-WALL 30.000 BTU's, valor unitário R$ 3.545,00, (10 UND);
Objeto: item 03: Condicionador de ar tipo Split HI-WALL de 12.000 btu's, valor unitário R$
1.390,00, (10 UND); Objeto: item 06: Condicionador de ar tipo janela, capacidade térmica
de 18.000 btu's, valor unitário R$ 2.270,00, (10 UND); Objeto: item 07: Condicionador de
ar tipo janela, capacidade térmica de 12.000 btu's, valor unitário R$ 1.390,00, (10 UND).
Validade do Registro: de 21/12/2020 a 21/12/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0002681-70.2020.6.08.8000. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do

Espírito Santo. Contratado: TIM S/A. CNPJ: 02.421.421/0001-11. Objeto: contratação de

serviços de telefonia móvel (plano pós-pago) com acesso à internet e fornecimento de

aparelhos em regime de comodato. Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei n.º

8.666/93. Valor total: R$ 137.547,00. Data de Reconhecimento: 11/11/2020, pela Ilmo.

Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor-Geral do TRE/ES. Data da ratificação: 16/11/2020,

pelo Exmo. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, Presidente do TRE/ ES .

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SEI nº 20.0.000000490-2. 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 16/2019. Objeto:
Atualização do valor contratado, em virtude do reajuste anual dos valores pelo IPCA.
Contratada: 3R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA, CNPJ: 20.838.277/0001-03.
Fundamento Legal: artS. 40, XI, 55, III, 58, I c/c 65, I, "a" todos da Lei 8.666/93, art. 28, §1°,
da Lei 9.069/95, e arts 2°, §1° e 3°, §1, ambos da Lei 10.192/01. Signatários: Wilson
Gamboge Junior, Diretor-Geral, do TRE/GO, pelo Contratante. Roberto Carlos Siqueira, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
AVISO DE SUSPENSÃO

Proc. Adm. SEI nº 03192.2020-6. CT nº 01/2019. Concessionária: VL Honório da Silva - MT
(CNPJ nº 19.049.058/0003-10. OBJETO: concessão onerosa de espaço público destinada à
exploração do espaço cozinha do restaurante/lanchonete, na sede do TRE-MT.

O TRE-MT torna público, para conhecimento dos interessados, a suspensão da
execução do Contrato nº 01/2019, compreendendo o período de 23/03/2020 até o retorno
gradual das atividades presenciais deste Tribunal, ocorrido no último dia 08/09/2020.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 8º c/c art. 26, da Lei nº 8.666/1993.

Cuiabá-MT, 18 de setembro de 2020.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO

Diretor-Geral

RESULTADO DE JULGAMENTO

O TRE-MT torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 39/2020. Proc. Adm. PAe nº 2.482/2019. Objeto: registro de preços
para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material permanente
geral e de informática.

Itens 1, 4, 10 e 11 - Adjudicada: Dismeq Comercial Importadora de Máquinas
para Escritório Ltda (CNPJ nº 24.722.647/0001-95) - Valor Global: R$ 264.970,00.

Item 2 - Adjudicada: CCK Comercial Eireli (CNPJ nº 22.065.938/0001-22) - Valor
Global: R$ 18.280,44.

Itens 3 e 6: Magitech Distribuidor de Eletrônicos Eireli (CNPJ nº
19.910.840/0001-10) - Valor Global: R$ 68.400,00.

Item 5 - Fabrício Rachadel Costa ME (CNPJ nº 33.618.396/0001-94) - Valor
Global: R$ 8.976,00.

Item 7 - LPK Ltda (CNPJ nº: 00.535.560/0001-40) - Valor Global: R$ 4.103,10.
Item 9 - Etiplast Comércio e Serviços em Plásticos Ltda
(CNPJ nº 13.220.783/0001-60) - Valor Global: R$ 31.920,00.
O resultado está disponibilizado no endereço eletrônico: http://www.tre-

mt.jus.br/transparencia/gestao-das-contratacoes/licitacoes/licitacoes.
Os preços serão registrados na Ata de Registro de Preço nº 67/2020, com valor

global de R$ 264.970,00 - Dismeq Comercial Importadora de Máquinas para Escritório Ltda
(CNPJ nº 24.722.647/0001-95); na Ata de Registro de Preços nº 68/2020, com valor global
de R$ 18.280,44 - CCK Comercial Eireli (CNPJ nº 22.065.938/0001-22); na Ata de Registro
de Preços nº 69/2020, com valor global de R$ 68.400,00 - Magitech Distribuidor de
Eletrônicos Eireli (CNPJ nº 19.910.840/0001-10); na Ata de Registro de Preços nº 70/2020,
com valor global de R$ 8.976,00 - Fabrício Rachadel Costa ME (CNPJ nº 33.618.396/0001-
94); na Ata de Registro de Preços nº 71/2020, com valor global de R$ 4.103,10 - LPK Ltda
(CNPJ nº: 00.535.560/0001-40); e na Ata de Registro de Preços nº 72/2020, com valor
global de R$ 31.920,00 - Etiplast Comércio e Serviços em Plásticos Ltda (CNPJ nº
13.220.783/0001-60), que estarão disponibilizadas no endereço eletrônico:
https://www.tre-mt.jus.br/transparencia/gestao-das-contratacoes/atas-de-registro-de-
preco/consulta-atas-de-registros-de-precos-siac.

Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
GILBERTO GIRALDELLI
Presidente do TRE-MT

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE INFORMÁTICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEI nº 08315.2020-5 - ESPÉCIE: 6º Termo Aditivo ao CT nº 48/2016. Contratada:
Organizações Soares Adm. de Serviços Ltda/ME - CNPJ: 03.249.869/0001-62. Objeto:
Prorrogação do contrato. Vigência: 02/01/2021 a 01/01/2022. Fundamento Legal: art. 57,
II, Lei 8.666/93. Signatários: Pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, Diretor-Geral, e
pela Contratada, Tânia de Figueiredo Soares.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Proc. SEI n.º 0006752-07. 2020.6.12.8000 - PG 53/2020. Termo Contratual n.º 135/2018.
OBJETO: prestação de serviços de monitoramento de matérias de interesse direto e
indireto do TRE/MS (clipagem de mídia televisiva (TV), online (sites de notícias), impressa
(jornais) e radiofônica (rádios). Contratada: Guadalupe Comunicações Eireli - ME. CNPJ:
17.049.721/0001-99. Valor total: R$ 14.900,00. Fundamento legal: PG 53/2020. Assinatura
17/12/2020. Vigência: 1º/01 a 31/12/2021. Assinam: Assinam: Hardy Waldschmidt, Diretor-
Geral do TRE/MS e Vanessa Rodrigues Feitosa, representante legal da Guadalupe
Comunicações Eireli - ME.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Proc. n.º 0006662-96.2020.6.12.8000. OBJETO: Pagamento de pessoal do TRE/MS por
crédito em conta bancária - Convênio 06/2020. CONVENENTES: Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso do Sul e Banco do Brasil S.A.. Vigência: 60 meses contados desta
publicação.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. n.º 0009483-73.2020.6.12.8000. Objeto: Despensa com consumo de energia
elétrica e taxa de iluminação dos prédios da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul.
Fundamento legal: inciso XXII do art. 24 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Contratados: ENSERGISA MATO GROSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(CNPJ nº 15.413.826/0001-50) e ELÉKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A (CNPJ nº
02.328.280/0001-97). Valor estimado: R$ 940.050,00. Elemento: 3390.39.43 e
3390.47.22 Programa: 02.122.0033.20GP.0054. Declaração de Dispensa de Licitação:
Hardy Waldschmidt, em 15/12/2020- Diretora-Geral. Ratificação: Des. JOÃO MARIA LÓS
- Presidente, em 16/12/2020.
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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 dezembro de 2020.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/12/2020, às 08:47, 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
0833563 e o código CRC B1E55BD2.

0011212-16.2020.6.02.8000 0833563v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Adicionar endereço aos Contatos

Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 22/12/2020 10:37 AM
Assunto: [pregoeiro] [slc] Esclarecimento P.E. nº 96/2020 {01}

 
 
 
 

From: Lcitação - Sei Soluções Integradas <licitacao@seisolucoesintegradas.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 22 Dec 2020 10:16:54 -0300
 Subject: [slc] Esclarecimento P.E. nº 96/2020 {01}
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Bom dia!
 
À
Comissão Permanente de Licitação.
 
A/C: Pregoeiro.
 
Senhores,
 
Venho através deste solicitar esclarecimento a respeito do Pregão Eletrônico nº 96/2020.
 
Conforme Edital e Termo de Referência, o Objeto da Licitação é: SERVIÇOS TÉCNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM
GRUPO GERADOR.
 
Duvida:
 

No Item 10.10.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
 
No subitem 10.10.3.2 Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com relação a este projeto,
serão exigidas Cer�dões de Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes serviços, no mínimo:
 
a. Execução de estrutura metálica do �po plataforma com no mínimo 25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área

de piso.
b. Execução de escada de marinheiro com guarda-corpo com no mínimo 30 (trinta) metros de comprimento.

 
1. Se os serviços são Manutenção Preven�va e Corre�va em Grupo Gerador, por qual mo�vo a exigência do item a

cima já que não engloba serviços em grupo gerador?
 
Aguardamos m breve retorno.
 
 

Atenciosasmente ?,
 
Adilson Souza
Assistente Administrativo

Rua Barão de Cotegipe nº 201
Calçada – Salvador
Cep: 40.411-001 - Ba
Tel: (71) 3313-4555 / 3312-1313
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Senhor Chefe da SMR,
 
A Empresa Soluções Integradas SEI, solicita os

esclarecimentos contidos no evento 0834370.
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/12/2020, às 11:10, 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
0834371 e o código CRC 92A9000C.

0011212-16.2020.6.02.8000 0834371v1
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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 dezembro de 2020.
Ao servidor João Hermínio de Barros Neto.
 
Caro colega,
 
Em resposta ao Despacho PREG 0834371, entendo

que deve ter ocorrido um equívoco por parte da SLC. Para
maior clareza sobre o tema, cito o Despacho GSAD 0825110,
que diz:

 
Devolvo os autos à SLC, em atenção ao Despacho AJ-
DG 0825107, para efeito de correção do item
10.10.3.2 da minuta, a seguir transcrito:
10.10.3.2. Para fins de habilitação técnica
operacional das licitantes, com relação a este
projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos
- CAT's com os seguintes serviços, no mínimo: a)
Execução de estrutura metálica do tipo plataforma
com no mínimo 25 m² (vinte cinco metros quadrados)
de área de piso. b) Execução de escada de
marinheiro com guarda-corpo com no mínimo 30
(trinta) metros de comprimento.
Acerca do tema, solicito à SMR indicar os itens de
qualificação técnica que entende apropriados à
demanda, além de emitir a declaração de que trata a
Orientação Normativa 54/2018-AGU (abaixo
reproduzida), considerando o disposto no item 4.1 do
TR:
COMPETE AO AGENTE OU SETOR TÉCNICO DA
ADMINISTRAÇÃO DECLARAR QUE O OBJETO
LICITATÓRIO É DE NATUREZA COMUM PARA
EFEITO DE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO
E DEFINIR SE O OBJETO CORRESPONDE A OBRA OU
SERVIÇO DE ENGENHARIA, SENDO ATRIBUIÇÃO DO
ÓRGÃO JURÍDICO ANALISAR O DEVIDO
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ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE LICITATÓRIA
APLICÁVEL.
 

Então, diante da determinação contida no referido
Despacho, apresentamos o Termo de Referência
SMR 0825501, correspondente à Revisão 01 do TR inicial.

 
O Termo de Referência SMR 0825501 traz o

seguinte texto acerca da qualificação técnica:
 

6. Requisitos para Contratação
Em relação à habilitação técnica para a prestação
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
em Grupos Geradores, deverão ser verificados:
6.1 Para fins de comprovação técnica, a licitante
deverá comprovar aptidão para o desempenho de
atividades pertinentes e compatíveis com o objeto
deste TR, por meio de apresentação de no mínimo 1
(um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por
Órgão da Administração Pública ou empresas
públicas ou privadas, onde a empresa tenha
prestado serviços de manutenção preventiva e
corretiva em grupos geradores cuja potência seja de
pelo menos 90 kVA, ou seja, aproximadamente 50%
da potência do grupo gerador de maior capacidade
atualmente existente nas instalações do TRE/AL.
6.1.1 O atestado deverá ser acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrada no CREA, do profissional
que foi responsável técnico pelos serviços.
6.1.2 Os atestados de capacidade técnico-
operacional deverão referir-se a serviços prestados
no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente.
6.1.3 O licitante deverá disponibilizar todas as
informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentado,
dentre outros documentos, cópia do contrato que
deu suporte à contratação, endereço atual da
Contratante e local em que foram prestados os
serviços.

 
Do exposto, devolvo os autos a esta Unidade com a

sugestão de encaminhamento à SLC para a verificação da
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necessidade de retificação do Edital.
 
Atenciosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 22/12/2020, às 12:20, 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
0834424 e o código CRC 85570070.

0011212-16.2020.6.02.8000 0834424v1
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Esclarecimento 22/12/2020 15:32:26
 
A Empresa Soluções Integradas SEI, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."Conforme Edital e Termo de Referência, o Objeto
da Licitação é: SERVIÇOS TÉCNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM GRUPO GERADOR. Duvida: No Item 10.10.3.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. No subitem 10.10.3.2 Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com relação a este
projeto, serão exigidas Cerdões de Acervo Técnicos - CAT´s com os seguintes serviços, no mínimo: a. Execução de estrutura
metálica do po plataforma com no mínimo 25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área de piso. b. Execução de escada de
marinheiro com guarda-corpo com no mínimo 30 (trinta) metros de comprimento. 1. Se os serviços são Manutenção Prevenva e
Correva em Grupo Gerador, por qual movo a exigência do item a cima já que não engloba serviços em grupo gerador? ..."

Fechar
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Resposta 22/12/2020 15:32:26
 
A unidade demandante assim informou: ...´Em resposta ao Despacho PREG 0834371, entendo que deve ter ocorrido um
equívoco por parte da SLC. Para maior clareza sobre o tema, cito o Despacho GSAD 0825110, que diz: Devolvo os autos à SLC,
em atenção ao Despacho AJ-DG 0825107, para efeito de correção do item 10.10.3.2 da minuta, a seguir transcrito: 10.10.3.2.
Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo
Técnicos - CAT`s com os seguintes serviços, no mínimo: a) Execução de estrutura metálica do tipo plataforma com no mínimo
25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área de piso. b) Execução de escada de marinheiro com guarda-corpo com no mínimo
30 (trinta) metros de comprimento. Acerca do tema, solicito à SMR indicar os itens de qualificação técnica que entende
apropriados à demanda, além de emitir a declaração de que trata a Orientação Normativa 54/2018-AGU (abaixo reproduzida),
considerando o disposto no item 4.1 do TR: COMPETE AO AGENTE OU SETOR TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO DECLARAR QUE O
OBJETO LICITATÓRIO É DE NATUREZA COMUM PARA EFEITO DE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO E DEFINIR SE O
OBJETO CORRESPONDE A OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, SENDO ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO ANALISAR O
DEVIDO ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE LICITATÓRIA APLICÁVEL. Então, diante da determinação contida no referido
Despacho, apresentamos o Termo de Referência SMR 0825501, correspondente à Revisão 01 do TR inicial. O Termo de
Referência SMR 0825501 traz o seguinte texto acerca da qualificação técnica: 6. Requisitos para Contratação Em relação à
habilitação técnica para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em Grupos Geradores, deverão ser
verificados: 6.1 Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá comprovar aptidão para o desempenho de atividades
pertinentes e compatíveis com o objeto deste TR, por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade
Técnica, fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde a empresa tenha prestado
serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores cuja potência seja de pelo menos 90 kVA, ou seja,
aproximadamente 50% da potência do grupo gerador de maior capacidade atualmente existente nas instalações do TRE/AL.
6.1.1 O atestado deverá ser acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA,
do profissional que foi responsável técnico pelos serviços. 6.1.2 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-
se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.
6.1.3 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentado, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da
Contratante e local em que foram prestados os serviços. Do exposto, devolvo os autos a esta Unidade com a sugestão de
encaminhamento à SLC para a verificação da necessidade de retificação do Edital. ..." Tendo em vista o informado pela unidade
requisitante, encaminhamos os presentes autos à Secretaria de Administração deste Tribunal para ciência e deliberação superior.

Fechar
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Solicito a análise superior de V.Sª quanto ao

informado pela unidade requisitante (0834424), referente ao
pedido de esclarecimento efetuado pela Empresa Soluções
Integradas SEI (0834370).

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 22/12/2020, 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
0834518 e o código CRC 9DE35373.

0011212-16.2020.6.02.8000 0834518v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Tendo em vista a natureza do questionamento

reportado pelo Sr. Pregoeiro, no Despacho 0834518, remeto
os autos à SMR, para pertinentes esclarecimentos, na
qualidade de Unidade técnica autora do Termo de Referência.

Em paralelo, à SLC, para ciência do Despacho
SMR 0834424 e necessário pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/12/2020, às 18:29, 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
0834570 e o código CRC 1ACDB7BF.

0011212-16.2020.6.02.8000 0834570v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Adicionar endereço aos Contatos

Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 23/12/2020 10:10 AM

Assunto: [pregoeiro] [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE Nº 96/2020 -
MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES {01}

 
 
 
 

From: "rafael - Essencial" <rafael@essencialenergia.com>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Cc: <barbara@essencialenergia.com>
 Date: Tue, 22 Dec 2020 13:48:11 -0300

 Subject: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE Nº 96/2020 - MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES {01}
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Boa tarde,
 
A empresa IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP, inscrito
no CNPJ sob o nº 20.401.330/0001-04, sediada na Rua Igarapava, 12, Vila Valparaiso, Santo
André – SP, vem por meio deste apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS referente ao
processo descrito abaixo:
 
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRONICO Nº 96/2020
PROCESSO Nº 0011212-16.2020.6.02.8000
UASG: 70011
OBJETO: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material.
 
ESCLARECIMENTOS:
 

1.        No item 10.10.3.2 do edital, solicita a apresentação de Certidões de Acervo
Técnico – CAT’s, porem o solicitado nas letras “A” e “B” não condizem com o objeto da
Licitação que é: “Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos
Geradores”. Por este motivos gostaríamos de saber se está correta ou se foi um
equivoco ?

2.        No item 10.10.3.7 do edital, diz que o detentor do Acervo técnico, deverá
participar dos serviços objeto da licitação, coordenando sua execução. Nesse caso o
responsável técnico da empresa deverá executar as manutenções junto com os técnicos
desguiados ?
 
Fico no aguardo do retorno o quanto antes.
 
Sem mais para o momento, me coloco a disposição para esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Respeitosamente,
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Descrição: assinatura
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Livre de vírus. www.avast.com.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de dezembro de 2020.
Senhor Chefe da SMR,
 
A empresa IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE

MANUTENÇÃO LTDA EPP, solicita os esclarecimentos contidos no
evento 0834806.

 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/12/2020, às 11:03, 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
0834807 e o código CRC 0C1FC947.

0011212-16.2020.6.02.8000 0834807v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 10435 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao servidor João Hermínio de Barros Neto.
 
Caro colega,
 
Em resposta ao Despacho PREG 0834807, a SMR

presta as seguintes informações:
 
Quanto ao item 1 da solicitação de

esclarecimentos da empresa IRON ENERGY COMERCIO
E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP.

 
No item 10.10.3.2 do edital, solicita a apresentação

de Certidões de Acervo Técnico – CAT’s, porem o solicitado
nas letras “A” e “B” não condizem com o objeto da Licitação
que é: “Prestação de serviços técnicos preventivos e
corretivos de Grupos Geradores”. Por este motivos
gostaríamos de saber se está correta ou se foi um equivoco?

 
 
Resposta: O esclarecimento solicitado foi prestado

no Despacho SMR 0834424.
 
 
Quanto ao item 2 da solicitação de

esclarecimentos da empresa IRON ENERGY COMERCIO
E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP.

 
No item 10.10.3.7 do edital, diz que o detentor do
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Acervo técnico, deverá participar dos serviços objeto da
licitação, coordenando sua execução. Nesse caso
o responsável técnico da empresa deverá executar as
manutenções junto com os técnicos desguiados?

 
Resposta: Sim, o detentor do acervo técnico

deverá coordenar a execução dos serviços. Tanto o técnico,
como o responsável técnico assinarão os relatórios de
manutenção. O detentor do acervo não precisa estar presente
todas as vezes em que o técnico estiver fazendo manutenção,
porém sempre que a fiscalização solicitar, deverá,
obrigatoriamente, comparecer ao local da realização dos
serviços.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 23/12/2020, às 13:38, 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
0835003 e o código CRC BE736F90.

0011212-16.2020.6.02.8000 0835003v3
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1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  9966//22002200 
 
PROCESSO Nº 0011212-16.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 14 de janeiro de 2021 
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 GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos preventivos e 
corretivos de Grupos Geradores instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde 
de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, 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 serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do 
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum 
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações 
e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DA VIGÊNCIA  

 
2.1. O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal 
estabelecido. 
 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

2 

 

3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 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: 

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 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; 
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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 materiais sejam confeccionados 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 VISTORIA 

 

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 

edital poderão vistoriar os imóveis onde se encontram instalados os Grupos Geradores 

descritos no item 1 do Anexo I (Termo de Referência, em companhia de servidor lotado na 

Seção de Manutenção e Reparos designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, no 

horário de expediente do Tribunal, para perfeito conhecimento do objeto licitado e das 

condições físicas existentes. 

 

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada 

na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-

0645. 

 

4.3. A vistoria prévia não é obrigatória e nem se afigura como condição de 

participação no certame, contudo, não serão aceitas reclamações posteriores com 

alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos 

serviços listados no Termo de Referência (Anexo I);  
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5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1.  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.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 
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6.5.  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.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes no Anexo I. 

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

7.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

7.7.1. 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: 
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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. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. 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.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais, considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses. 
 

8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  
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8.9.  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. 

8.10.  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. 

8.11. 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. 

8.11.1. 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. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. 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.  
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8.18. 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.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

8.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 46.479,96 (quarenta e 
seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos), que de 
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  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 

9.4.  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. 

 

9.5. 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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  
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9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, 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. 

9.7.  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 II. 
 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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 8.24. 

9.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  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. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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 cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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 
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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;  

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;  

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.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. 

 

10.10.2.4. 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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10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:  
 
 

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá 
comprovar aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis com o objeto deste Edital, por meio de apresentação de no 
mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Órgão da 
Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde a empresa 
tenha prestado serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos 
geradores cuja potência seja de pelo menos 90 kVA, ou seja, 

Edital do Pregão Eletrônico nº 96/2020 - NOVO (0835042)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 340



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

15 

 

aproximadamente 50% da potência do grupo gerador de maior 
capacidade atualmente existente nas instalações do TRE/AL. 
 
10.10.3.2. O atestado deverá ser acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, do 
profissional que foi responsável técnico pelos serviços. 
 
10.10.3.3. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão 
referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 
 
10.10.3.4. O licitante deverá disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentado, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereços atual da Contratante e local em que 
foram prestados os serviços. 

 
10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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: 

a) 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. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote; 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote. 

11.2.  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. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  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). 
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11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

 

11.6.  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. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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13.1.  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 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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

14.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

15.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  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 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

15.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. 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. 

15.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
17.2.  A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), 
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 
 
17.3.  A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela Presidência 
deste Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que 
a empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no 
contrato. 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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 
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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; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
18.2. 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. 
 

18.2.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  

 
18.3. 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. 
 
18.4 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 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no 
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 96/2020 - NOVO (0835042)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 345



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

20 

 

 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

18.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
18.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
18.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
18.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
18.4.5.   A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa.  
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. 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 comprovados. 
 
18.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, 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.  
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9. 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 
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pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13. 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 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.6. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
 
19.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
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efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  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° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
23.1. A futura contratada deverá obedecer aos seguintes critérios de 
sustentabilidade, conforme determina o Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações (Decreto 
nº 9.176/2017), na Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Instrução 
Normativa SLTI nº 01, de 2010, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, 
legislações ambientais e no que couber durante a realização das manutenções dos grupos 
geradores: 
 

23.1.1. Os bens/materiais devem ser constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 
 
23.1.2. As peças e itens aplicados durante todo o contrato devem ser 
preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume 
possível, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um 
correto e seguro transporte. 
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23.1.3. Os materiais e peças empregados não devem conter substâncias 
perigosas em concetração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs). 
 
23.1.4. Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente 
recolhidos, coletados e ter uma destinação para evitar efeitos nocivos ao meio 
ambiente, obecedendo a resolução nº 362 de 23 de junho de 2005 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 
 
23.1.5. Todos os eventuais agentes para limpeza, que sejam empregados 
deverão ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislação 
vigente. 
 
23.1.6. A fatura contratada deverá realizar o recolhimento de todos os 
resíduos recicláveis descartados, de forma seletiva, em observância ao decreto nº 
5.940/2006. 
 
23.1.7. A Contratada deverá apresentar Plano de Descarte ou Reciclagem, no 
máximo em 30 (trinta) dias após o início da execução dos serviços, para destinação do 
óleo combustível (óleo diesel), os óleos lubrificantes e demais resíduos oriundos das 
manutenções. Ressalta-se que o óleo combustivel (possu validade e precisa ser 
substituído caso não consumido. Portanto, além do plano de descarte ou reciclagem, 
deverão ser atendidas as recomendações de transporte deste tipo de resíduo 
(combustível) conforme legislação pertinente. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

24.5.  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.  
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24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. 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. 
 
24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos; 
ANEXO I-B – Acordos de Níveis de Serviço (ANS); 
ANEXO I-C – Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

23.14. 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, 23 de dezembro 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 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos 
especializados de assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos Geradores 
instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum 
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, conforme quantitativos e 
especificações descritos no ANEXO I-A deste Edital. 

 

1.1. Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL; 

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180; 

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264; 

Quadro de comando: DKG 307; 

Potência: 180 KVA. 

 

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL; 

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4; 

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, série: 30234898; 

Quadro de comando: ST 2030; 

Potência: 81 KVA. 

 

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede): 

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL; 

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699; 

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, série: 22906174960; 

Quadro de comando: ST 2140; 

Potência: 114 KVA. 

 

2. Justificativa 

2.1. Garantir a adequada operação dos Grupos Geradores instalados nos 
imóveis descritos no item 1, ocupados pela Justiça Eleitoral em Alagoas, através de 
constante e criteriosa manutenção preventiva e corretiva, de modo a permitir o perfeito 
funcionamento de todos os seus componentes; 

2.2. Permitir que os Grupos Geradores estejam em condições perfeitas 
e, portanto, seguras de funcionamento, sem esquecer da necessidade de substituição 
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periódica de elementos consumíveis imprescindíveis à regular operação dos motores, 
aumentando, por conseguinte, a durabilidade e vida útil dos sistemas. 

 

3. Disposições Gerais 

3.1. As empresas proponentes interessadas na prestação dos serviços 
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar os imóveis onde se encontram 
instalados os Grupos Geradores descritos no item 1, para perfeito conhecimento do 
objeto licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes, na companhia de 
servidor(a) lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR; 

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

3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas 
estabelecidos, utilizando equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia 
adequadas, com observância às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), aos padrões e normas internacionais consagradas pertinentes, as 
recomendações dos fabricantes e as aceitas pela boa técnica, bem como a legislação 
vigente; 

3.4. A mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais; 

3.5. O fornecimento do óleo combustível destinado ao funcionamento 
normal e regular dos motores a diesel é de responsabilidade do TRE/AL; 

3.6. Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a 
prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em 
perfeito estado de uso, de acordo com os manuais dos fabricantes e normas técnicas 
pertinentes; 

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

3.8. A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e 
corretiva, executar os devidos testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos 
necessários, de forma a manter o adequado e regular funcionamento dos Geradores; 

3.9. O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I, 
necessários à realização de serviços de manutenção preventivos e/ou corretivos, 
independentemente do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da CONTRATADA, 
assim como a aplicação de todo e qualquer material complementar aos trabalhos, 
necessários para atender as demandas de limpeza, tratamento e conservativo dos 
equipamentos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, produtos 
anticorrosivos, fluídos de arrefecimento, óleos lubrificantes, filtros de ar, de 
combustível e de óleo, graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas etc.; 

3.10. A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção 
preventiva nos Geradores em intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as 
verificações e testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para 
mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em perfeitas condições de segurança, 
em horário compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum Eleitoral de 
Maceió, sob a supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE; 
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3.11. Para cada manutenção preventiva e corretiva realizada, a 
CONTRATADA deverá elaborar Relatório de Manutenção, especificando em cada parte 
que compõe o Grupo Gerador a descrição do serviço que foi executado, a situação em 
que se encontra, data de realização, identificação do técnico que realizou a 
manutenção, entre outras informações, a ser entregue ao FISCAL do contrato; 

3.12. A CONTRATADA deverá realizar intervenção semestral, incluindo a 
troca dos consumíveis descritos no ANEXO I, além de limpeza dos tanques de 
armazenamento de óleo combustível; 

3.13. A reposição/substituição de peça não abrangida por este Termo de 
Referência deverá ser precedida de aprovação expressa por parte deste Tribunal do 
orçamento apresentado pela CONTRATADA, iniciando a execução dos serviços somente 
após a aprovação expressa do CONTRATANTE. 

3.14. Ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade 
ambiental, incorporadas aos serviços de engenharia, objeto desta contratação: 

3.14.1. A Contratada deverá utilizar materiais de menor impacto 
ambiental, retirar materiais descartados em razão dos serviços e destinar de forma 
adequada ambientalmente, de acordo com as normas ambientais; 

3.14.2. Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos 
recipientes de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, 
para posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou 
reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, 
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos 
materiais; 

3.14.3. Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços 
deverão ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 
com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a 
máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

3.14.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o 
desperdício de água tratada na realização dos serviços, conforme instituído no Decreto 
nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

3.14.5. Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser 
constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 
conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 

3.14.6. Os bens fornecidos não poderão conter substâncias perigosas 
em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain 
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs); 

3.14.7. Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos 
envolvidos no escopo da manutenção, a CONTRATADA deverá utilizar produtos que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Anvisa. 

3.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizados os 
seguintes canais de recebimento de chamados: conexão de Internet do seu telefone 
celular, através do contato de voz, e/ou vídeo do WhatsApp, serviço de mensagens 
curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia (MMS), e-mail e/ou chamada telefônica. 

3.18. A CONTRATADA deverá tomar ciência da abertura de chamado e 
informar número de registro/protocolo de atendimento, o qual deverá constar do 
relatório de manutenção. 
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4. Obrigações da Contratada 

A CONTRATADA, pelos serviços previstos neste Termo de Referencia, 
obriga-se a: 

4.1. Apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de 
acordo com o Lei nº 6.496/77, do responsável técnico pela realização do serviço desta 
contratação. 

4.2. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente a 
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

4.3. 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 a Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver 
obrigatoriedade de retenção; 

4.4. Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 
obter uma operação correta e eficaz; 

4.5. Executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, 
com vistas a qualidade e satisfação do CONTRATANTE; 

4.6. Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 
principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), adequados e necessários a consecução dos serviços 
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 
responsabilizando-se pela quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos empregados; 

4.7. Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer 
anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos 
julgados necessários e apresentando solução técnica para sua correção; 

4.8. Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, 
eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que 
caracterize modernização,  deverá ser precedida de apresentação de proposta 
comercial, para prévia aprovação do CONTRATANTE, instruída com orçamento 
detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de forma a ficar 
caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida, a qual deverá, 
obrigatoriamente, trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência; 

4.9. A CONTRATADA deverá encaminhar técnico para avaliação e 
manutenção dos geradores em prazo não superior a 4 (quatro) horas após a abertura 
de chamado. Caso não haja necessidade de reposição de peças, a CONTRATADA deverá, 
em até 8 (oito) horas, realizar a manutenção corretiva necessária, restabelecendo o 
pleno funcionamento do gerador. 

4.10. Na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas 
as listadas no ANEXO I, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar comunicação 
ao TRE/AL, devendo apresentar orçamento para o fornecimento dessas peças em prazo 
não superior a 8 (oito) horas, após a abertura do chamado. Aprovado o orçamento 
pela administração e, recebida a nota de empenho, a contratada terá o prazo de 3 (três) 
dias para a realização do serviço de manutenção corretiva. 
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4.11. Apresentar mensalmente nota fiscal de serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, para liquidação da despesa quando da 
finalização dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

4.12. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade 
que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

4.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas: no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos 
serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir da comunicação efetuada pela 
Seção de Manutenção e Reparos (SMR); 

4.14. A Contratada deverá apresentar CRONOGRAMA ANUAL com a 
indicação dos dias em que realizará as manutenções preventivas, observada a 
periodicidade bimestral. 

4.15. A CONTRATADA deverá encaminhar à fiscalização Relatórios 
Técnicos, protocolizados neste Tribunal, correspondendo ao início do contrato e outro ao 
final de cada período contratual, com destaques das peculiaridades em itens específicos 
(com subitens) do equipamento, conforme se dispõe: 

4.15.1 O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, 
com protocolo até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar 
com inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e 
testes adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado, constituindo 
referência inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho às 
manutenções contratadas. 

4.15.2. O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL (RTS), deverá  ser elaborado 
pela Contratada e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de 
contrato, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo 
do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi 
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos no item 2 
do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva. 

4.15.3. O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A época dos serviços a 
serem realizados no 11º mês do contrato deverá ser elaborada pela Contratada e 
encaminhado à Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de 
substituição ao longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como 
destaques de elementos, não menos importantes com vistas a cumprir a função de 
dispensa de relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: prorrogação 
contratual. 

4.15.4. Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais, 
com itens discriminando serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações 
técnicas, pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-se fotos 
coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos 
em face dos serviços pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas 
reparações.  

4.15.5. Estes Relatórios deverão ser assinados pelo Engenheiro 
Responsável da Contratada. 

4.15.6. A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – INICIAL, 
SEMESTRAL E ANUAL PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente, 
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ensejará o encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência, 
podendo cumular com Multa Moratória. 

4.15.7. A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III. 
Os serviços realizados deverão constar nos relatórios técnicos.  

4.16. A contratada deverá apresentar certificado de treinamento da NR 
10 dos técnicos, com carga horária de 40 (quarenta) horas e ementa que inclui, além 
dos riscos inerentes à eletricidade, noções de prevenção e de combate a incêndio e 
primeiros socorros. 

4.16.1 A contratada não poderá emitir certificados de curso ou 
treinamentos para os seus funcionários e/ou apresentar documentos de certificação da 
própria empresa, os quais deverão ser oriundos de instituições como SENAI, SENAC, ou 
entidades particulares reconhecidas pelo TRE/AL. 

4.17. Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário 
comercial, das 8 (oito) às 18 (dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado. 

 

5. Obrigações da Contratante 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na condição de CONTRATANTE, 
obriga-se a: 

5.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e 
designados para tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou informar nos 
autos do correspondente Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando a 
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos 
contratuais e legais, exijam medidas corretivas; 

 5.2. Nomear formalmente como Fiscal e Gestor, para realizar o 
acompanhamento da execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, 
servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e Reparos (SMR) ou Seção de Gestão de 
Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços Gerais (COSEG); 

5.3. Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de 
até 10 (dez) dias após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes 
de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto. 

 

6. Requisitos para Contratação 

Em relação à habilitação técnica para a prestação dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva em Grupos Geradores, deverão ser verificados: 

6.1 Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá comprovar 
aptidão para o desempenho de atividades pertinetes e compatíveis com o objeto deste 
TR, por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica, 
fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde a 
empresa tenha prestado serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos 
geradores cuja potência seja de pelo menos 90 kVA, ou seja, aproximadamente 50% da 
potência do grupo gerador de maior capacidade atualmente existente nas instalações 
do TRE/AL. 

6.1.1 O atestado deverá ser acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, do professional que 
foi responsável técnico pelos serviços. 
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6.1.2 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se 
a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou sencundária 
especificadas no contrato social vigente. 

6.1.3 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias 
à comprovação da legitmidade dos atestados solicitados, apresentado, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereços atual da 
Contratante e local em que foram prestados os serviços. 

  

7. Critérios de Sustentabilidade 

7 A futura contratada deverá obedecer os seguintes critérios de 
sustentabilidade, conforme determina o Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações 
(Decreto nº 9.176/2017), na Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, na 
Instrução Normativa SLTI nº 01, de 2010, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da 
AGU, legislações ambientais e no que couber durante a realização das manutenções dos 
grupos geradores. 

7.1 Os bens/materiais devem ser constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2. 

7.2 As peças e itens aplicados durante todo o contrato devem ser 
preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume 
possível, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a carantia de um 
correto e seguro transporte. 

7.3 Os materiais e peças empregados não devem conter substâncias 
perigosas em concetração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of 
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs) 

7.4 Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente 
recolhidos, coletados e ter uma destinação para evitar efeitos nocivos ao meio 
ambiente, obecedendo a resolução nº 362 de 23 de junho de 2005 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA. 

7.5 Todos os eventuais agentes para limpeza, que sejam empregados 
deverão ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislação 
vigente. 

7.6 A fatura contratada deverá realizar o recolhimento de todos os 
resíduos recicláveis descartados, de forma seletiva, em observância ao decreto nº 
5.940/2006. 

7.7 A Contratada deverá apresentar Plano de Descarte ou Reciclagem, 
no máximo em 30 (trinta) dias após o início da execução dos serviços, para destinação 
do óleo combustível (óleo diesel), os óleos lubrificantes e demais resíduos oriundos das 
manutenções. Ressalta-se que o óleo combustivel (possu validade e precisa ser 
substituído caso não consumido. Portanto, além do plano de descarte ou reciclagem, 
deverão ser atendidas as recomendações de transporte deste tipo de resíduo 
(combustível) conforme legislação pertinente. 
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8. Pagamento 

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancaria de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões 
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

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

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES; devera anexar a nota 
fiscal, declaração que comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do 
Brasil, para que sobre o valor do pagamento não incidam retenções indesejadas. 

 

9. Vigência 

O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, 
podendo ser prorrogado até o limite estabelecido em lei. 

 

10. Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato 

10.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos 
(SEGEC) e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

10.2. A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), 
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG.  

10.3. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela 
Presidência deste Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma 
qualitativa, em que a empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das 
condições definidas no contrato. 

 

11. Sanções administrativas 

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

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

11.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

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

11.4. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser 
impostas cumulativamente com as demais; 
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11.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

11.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 
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ANEXO I-A 

 
DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 

1. Descrição dos Equipamentos 

 

1.1. Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Macei6/AL; 

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180; 

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264; 

Quadro de comando: DKG 307; 

Potência: 180 KVA. 

 

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL; 

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4; 

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898; 

Quadro de comando: ST 2030; 

Potência: 81 KVA. 

 

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede): 

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL; 

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699; 

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960; 

Quadro de comando: ST 2140; 

Potência: 114 KVA. 

 

2. Especificação dos Combustíveis 

 

2.1. Edifício-Sede: 

2.1.a. Filtro de ar; 

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante; 

2.1.c. Filtro de óleo combustível; 

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros; 

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 96/2020 - NOVO (0835042)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 360



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

35 

 

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L. 

 

2.2. Fórum Eleitoral de Maceió: 

2.1.a. Filtro de ar; 

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante; 

2.1.c. Filtro de óleo combustível; 

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros; 

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros; 

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L. 

 

2.3. Edifício da Praça Sinimbú (antiga sede): 

2.1.a. Filtro de ar; 

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante; 

2.1.c. Filtro de óleo combustível; 

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros; 

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros; 

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L. 
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ANEXO I-B 

 
ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS) 

 

1. Disposições gerais 

1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nível de Serviços 
(ANS), o qual tem o objetivo de medir a qualidade dos serviços prestados pela 
Contratada. 

1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados pela Contratada 
será feita por meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a 
ser pago no período avaliado. 

1.3. As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços se 
referem a fatos cotidianos da execução do contrato, não isentado a Contratada das 
demais resposabilidades ou sanções legalmente previstas. 

1.4. A Contratante poderá alterar os procedimentos de metodologia de 
avaliação durante a execução contratual, sempre que o novo sistema se mostrar mais 
eficiente que o anterior e não houver prejuízos para a Contratada. 

 

2. Procedimentos 

2.1. O fiscal do contrato, designado pela Contratante, acompanhará a 
execução dos serviços prestados, atuando junto a preposto indicado pela Contratada. 

2.2. Verificando a existência de irregularidades na prestação dos 
serviços, o fiscal do contrato notificará o preposto da Contratada para que este 
solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos. 

2.3. A notificação quanto à existência de irregularidades na execução do 
contrato poderá ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação ou da 
reincidência do fato. 

2.4. Constatada irregularidade passível de notificação por escrito, o 
fiscal do contrato preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de 
pontuação, o dia e a hora do acontecido. 

2.5. Em até cinco dias anteriores à apresentação da fatura mensal para 
atesto e pagamento, o fiscal do contrato informará à Contratada o resultado da 
avaliação mensal do serviço. 

2.6. A Contratada, de posse das informações repassadas pelo fiscal do 
contrato, emitirá fatura mensal relativa aos serviços prestados, abatendo do valor 
devido pela Contratante, os descontos relativos à aplicação do Acordo de Nível de 
Serviços. 

2.7. O fiscal do contrato, ao receber da Contratada as faturas mensais 
para atesto, somente o fará quando verificada a dedução dos descontos acima 
mencionados. 

 

3. Sistema de pontuação 
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3.1. O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação 
para cada tipo de ocorrência. 

3.2. As ocorrências são dispostas em três niveis de graduação, 
atribuindo-se a cada nível uma pontuação determinada, conforme tabela abaixo: 

 

OCORRÊNCIAS 
Pontuação 

da ocorrência 

Ocorrência Tipo 1 - Situações brandas que não caracterizam 
interrupção da prestação do serviço, mas comprometem a realização 
de maneira satisfatória, tais como: 

a) Serviços executados de forma descuidada e/ou de maneira relapsa. 
b)  Conduta inadequada dos empregados e profissionais em relação aos 
serviços e nos ambientes da Contratante. 
c) Empregado sem uniforme, identificação e equipamento de proteção 
ou utensílio de uso obrigatório. 

1 ponto 

Ocorrência Tipo 2 - Situações que caracterizam interrupção na 
prestação do serviço, tal como: 

a) Não cumprimento de obrigações relativas ao serviço, mesmo após 
determinação da fiscalização para fazê-lo. 
b) Ausência de fornecimento, pela empresa Contratada a seus 
empregados, de equipamento ou utensílio de uso obrigatório para os 
serviços. 
c) Indicação de empregados para a realização dos serviços sem 
qualificação adequada. 
d) Serviço executado pelo profissional, mas sem supervisão pelo 
responsável técnico da empresa Contratada. 

2 pontos 

Ocorrência Tipo 3 - Situações que caracterizam interrupção na 
prestação do serviço e comprometem a rotina ou o patrimônio da 
Instituição, tais como: 

a) Não cumprimento da entrega do relatório de manutenção preentiva, 
previsto no contrato. 
b) Reiteradas danificações ao patrimônio. 
c) Conduta perigosa que ponha em risco a segurança de terceiros. 
d) Não cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas dos 
empregados, postos à disposição para os serviços, cuja comprovação 
poderá ser solicitada a qualquer momento pelo fiscal do contrato. 

3 pontos 

 

4. Descrição do Indicador 

Na tabela abaixo, consta a descrição dos itens relativos ao indicador 
adotado: 

Indicador: Adequação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em três grupos 
geradores de energia elétrica prestados ao TRE/AL 
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ITEM DESCRIÇÃO 

Finalidade 
Garantir o cumprimento dos serviços relacionados no Termo 
de Referência e suas respectivas adequações. 

Meta a cumprir 
100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva da 
Administração. 

Instrumento de 
medição 

Planilha de controle dos serviços executados 

Forma de 
acompanhamento 

Realização mensal de avaliação da qualidade dos serviços, 
por parte da fiscalização do contrato, conforme perspectiva de 
adequação da administração e posterior lançamento do 
resultado na planilha de controle. 

Periocidade Mensal, semestral e anual 

Mecanismo de cálculo 

% dos serviços adequados executados dentro do mês de 
referência, tendo por base as pontuações atribuídas pela 
inexecução parcial do contrato. E, por pontuações, quando da 
medição dos serviços realizados. 

Início da avaliação Data do início da execução dos serviços. 

Faixas de ajuste no 
pagamento 

(pela inexecução 
parcial do contrato). 

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma das 
pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período 
de avaliação, como segue: 

2 pontos: desconto de 2% sobre o valor mensal contratado 
3 pontos: desconto de 5% sobre o valor  mensal contratado 
4 pontos: desconto de 8% sobre o valor  mensal contratado 
5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal contratado 

Sanções/Penalidades 

(pela inexecução 
parcial do contrato) 

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma das 
pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no período 
de avaliação, como segue: 

6 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal  contratado 
+ multa de 2% sobre o valor anual contratado 
7 pontos: desconto de 15% sobre o valor mensal contratado + 
multa de 5% sobre o valor anual contratado 
a partir de 8 pontos: desconto de 30% sobre o valor  mensal 
contratado + multa de 6% sobre o valor anual contratado, 
com possibilidade de rescisão contratual. 
  

 

5. Planilha de controle dos serviços executados (Medição) 
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5.1. A pontuação dos serviços não executados deve odeceder à Tabela 
1 e à Tabela 2, cuja inexecução dos serviços será ponderada em níveis de percentuais. 
Mediante a ocorrência dos atributos indicados nessas tabelas, serão atribuídas 
pontuações que definirão as faixas de ajuste no pagamento pela inexecução parcial do 
contrato (quanto à qualidade e quantidade) e, ainda, as sanções e penalidades que 
serão aplicadas à Contratada. 

5.2. Considerando o período em que serão feitas as medições dos 
serviços, as pontuações não serão cumulativas. A Tabela 1 será utilizada na avaliação 
das manutenções preventivas e a Tabela 2, no caso de manutenção corretiva. Não 
haverá acumulação quando se tratar de avaliações mensal, semestral ou anual, ocorrida 
no mesmo mês, vale a maior pontuação. No caso de no mesmo mês, ocorrerem as duas 
manutenções, preventiva e corretiva, estas deverão ser avaliadas separadamente e 
suas pontuações somadas para efeito de definição da multa. 

5.3. O quadro de ocorrências do item 3 - SISTEMA DE PONTUAÇÃO do 
Acordo de Níveis de Serviço, deste mesmo anexo, faz parte da avaliação e define a 
pontuação diretamente. 

 

Tabela 1 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção preventiva (ANEXO 
III). 

Periodicidade 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos 

Mensal 
[1 a 5%)  
          

[5 a 10%)  
          

[10 a 15%]  
          

> 15%      
      

Semestral                                  
             

[1 a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15% 

Anual                                          
                        

[1a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15% 

 

Tabela 2 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção corretiva e atraso 
na elaboração de orçamentos quando há necessidade de reposição de peças 

TEMPORALIADADE 
1 
ponto 

2 
pontos 

3 
pontos 

4 
pontos    

Tempo ultrapassado no atendimento da 
chamada (definido no item 4.13 do Termo de 
Referência) 

[5 a 1
0%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%] 

> 20%    

Tempo ultrapassado no retorno ao serviço 
pendente (definido no item 4.13 no Termo de 
Referência) 

[5 a 
10%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%) 

> 20% 

Tempo ultrapassado na apresentação do 
orçamento, no caso de necessidade de 

[5 a 
10%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%] 

> 20% 
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reposição de peças. (definido no item 4.14 no 
Termo de Referência) 

Tempo ultrapassado, após o envio da nota de 
empenho, para a realização do serviço que 
requerem a reposição de peças (definido no 
item 4.14 no Termo de Referência) 

[5 a 
10%) 

[10 a 
15%) 

[15 a 
20%] 

> 20% 

 

Nota 1: Os percentuais de manutenção preventiva tomam como base as quantidades de 
subitens previstos nas preventivas programadas para o período, apresentados no 
ANEXO III. 

Nota 2: O intervalo indicado por [...) significa: fechado à esquerda e aberto à direita. 
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ANEXO I-C 

 
PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

1. Rotina Mensal (39 subitens a verificar) 

 

Motor Diesel 

1.1 - Verificar a existência de vazamentos; 

1.2 - Verificar a vedação da tampa do radiador; 

1.3 - Completar os níveis de óleo lubrificante e água; 

1.4 - Limpar filtros de ar e, se necessário, trocar; 

1.5 - Verificar tensão e estado das correias; 

1.6 - Verificar mangotes e braçadeiras de fixação; 

1.7 - Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor; 

1.8 - Verificar o motor de arranque; 

1.9 - Verificar o estado da colméia do radiador; 

1.10 - Testar instrumentos de controle; 

1.11 - Testar e ajustar o sistema de pré-aquecimento. 

 

Alternador 

1.12 - Verificar regulador de tensão; 

1.13 - Substituir escovas defeituosas; 

1.14 - Lubrificar mancais; 

1.15 - Lubrificar diodos e fixações; 

1.16 - Lubrificar rolamentos. 

 

Baterias 

1.17 - Verificar fixação das baterias e conexões dos cabos; 

1.18 - Completar o nível de água; 

1.19 - Medir temperatura dos elementos; 

1.20 - Medir densidade do eletrólito; 

1.21 - Medir tensão por elemento; 

1.22 - Limpar bornes e conexões. 

 

Quadro de comando, alimentação, comando, proteção e sincronismo 

1.23 - Reapertar conexões; 
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1.24 - Substituir fusíveis queimados; 

1.25 - Substituir lâmpadas queimadas (sinalizadores); 

1.26 - Verificar atuação dos relês e sensores; 

1.27 - Corrigir atuação do painel de sincronismo. 

 

Testes de funcionamento 

1.28 - Colocar o grupo em funcionamento, com pelo menos 50% de 
carga, por 30 minutos ou mais, verificando e anotando:  pressão do óleo, temperatura 
do bloco e das turbinas, frequência, tensão do gerador, corrente do gerador. 

1.29 - Simular falta de rede com o equipamento no automático e anotar: 
tempo de entrada do grupo e tempo de transferência. 

1.30 - Simular retorno da rede e anotar: tempo de 
transferência/supervisão e tempo de resfriamento. 

1.31 - Anotar horas de trabalho da unidade; 

1.32 - Verificar entrada da bomba e ventilador do radiador com a 
partida do grupo; 

1.33 - Verificar estabilidade de rotação; 

1.34 - Corrigir as anormalidades observadas. 

 

Diversos 

1.35 - Limpar todo o conjunto do maquinário; 

1.36 - Conservar limpa a área próxima às maquinas e recolher todo 
resíduo decorrente dos serviços de manutenção. 

1.37 - Verificar aterramento; 

1.38 - Verificar bóia do óleo combustível; 

1.39 - Limpar respiro do tanque de combustível. 

 

2. Rotina Semestral (67 subitens) 

Executar todos os procedimentos descritos na rotina mensal, mais os 
seguintes itens: 

 

Motor Disel 

2.1 - Reapertar parafusos do cabeçote com torquímetro; 

2.2 - Óleo lubrificante: trocar filtro ou fazer limpeza quando for o caso; 

2.3 - Verificar passagem de combusttível no filtro de combustível, e se 
necessário, substituir o elemento filtrante; 

2.4 - Drenar a água decantada do tanque de combustível; 

2.5 - Lubrificar os rolamentos da bomba auto aspirante; 

2.6 - Verificar as condições de escapamento; 
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2.7 - Engraxar a cremalheira do volante; 

2.8 - Limpar o filtro de respiro; 

2.9 - Drenar o sistema primário de arrefecimento, colocando água limpa 
com aditivo anticorrosivo . 

 

Alternador 

2.10 - Verificar funcionamento da ponte de diodos (exitação "brush-
less"); 

2.11 - Medir a resistência de isolamento (campo e armadura); 

2.12 - Limpar internamente com ar comprimido; 

 

Quatro de Alimentação, Comando, Proteção e Sincronismo 

2.13 - Verificar contatos das chaves contatoras e substituir, se 
necessário; 

2.14 - Verificar funciomanento do flutuador de baterias; 

2.15 - Medir a resistência de isolamento e corrigir, se necessário. 

2.16 - Aferir instrumentos; 

2.17 - Regular tensão e frequência do gerador; 

2.18 - Limpar internamente com ar comprimido.  

 

3. Rotina anual (84 subitens) 

Executar todos os procedimentos descritos na rotina mensal e 
semestral, mais os seguintes itens: 

 

Motor Diesel 

3.1 - Verificar as folgas das válvulas com motor frio; 

3.2 - Verificar os rolamentos da bomba d'água e polia esticadora; 

3.3 - Testar os bicos injetores; 

3.4 - Trocar o óleo com o motor quente, recolhendo-o em recipientes 
adequados, responsabilizando-se pelo destino final deste, fora das dependências da 
contratante, seguindo as recomendações da legislação pertinente; 

3.5 - Realizar a troca dos filtros de ar das máquinas; 

3.6 - Reapertar todos os parafusos e porcas, especialmente dos 
coletores, carter e turbo compressor. 

3.7 - Verificar a fixação das pás do ventilador; 

3.8 - Testar válvula termostática; 

3.9 - Medir taxa de compressão. 
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Alternador 

3.10 - Verificar rolamentos, substituindo se necessário; 

.311 - Verificar a necessidade de retífica dos anéis coletores; 

3.12 - Medir resistência ôhmica dos enrolamentos; 

3.13 - Executar testes de vibração, verificando rolamentos e eventuais 
desbalanceamentos. Corrigir, se necessário. 

 

Diversos 

3.14 - Testar a resistência de isolamento do motor e do quadro de 
comando; 

3.15 - Revisar enchimento, eliminadores de gotas e bicos 
pulverizadores; 

3.16 - Eliminar pontos de ferrugem; 

3.17 - Recuperar pintura na carcaça da máquina, das partes onde 
houver corrosão ou descobertura da tinta. 
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                                                          ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
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 III 

 
MINUTA  

 
        CONTRATO Nº XX/2020 

      Processo nº 0011212-16.2020.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSISTÊNCIA E SUPORTE PREVENTIVOS E 
CORRETIVOS DE GRUPOS GERADORES, 
CELEBRADO COM 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 – 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada 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 nesta Cidade, e 
a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: 
XXXXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, 
portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação 
de serviços de assistência e suporte preventivos e corretivos de grupos geradores, com fulcro na 
Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2020, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 10.520/02 e 
8.666/93, e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes 
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, 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. 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de 
assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no 
Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com 
fornecimento de material, conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital 
do Pregão Eletrônico nº XX/2020. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 

 
                       Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o 
Contratante pagará à Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de 
R$ XX (XXXX), considerando a vigência contratual de 24 (vinte e quatro) meses. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo: 

a) Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras 
e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais 
dos fabricantes e normas técnicas pertinentes; 

b) Manutenção corretiva é aquela destinada a reparar eventuais defeitos apresentados pelos 
equipamentos, colocando-os em perfeitas condições de uso, a incluir ajustes, regulagens e reparos 
necessários; 

c) A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e corretiva, executar os 
devidos testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos necessários, de forma a manter o 
adequado e regular funcionamento dos Geradores; 

d) O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I do Edital do PE nº XX/2020, 
necessários à realização de serviços de manutenção preventivos e/ou corretivos, 
independentemente do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da CONTRATADA, assim como a 
aplicação de todo e qualquer material complementar aos trabalhos, necessários para atender às 
demandas de limpeza, tratamento e conservação dos equipamentos, tais como: ferramentas, 
instrumentos de medição, produtos anticorrosivos, fluidos de arrefecimento, óleos lubrificantes, 
filtros de ar, de combustível e de óleo, graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas 
etc.; 

e) A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção preventiva nos Geradores em 
intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as verificações e testes, bem como os demais 
procedimentos que julgar necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em 
perfeita condição de segurança, em horário compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum 
Eleitoral de Maceió – FEM, sob a supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE; 

f) Para cada manutenção preventiva e corretiva realizada, a CONTRATADA deverá elaborar 
Relatório de Manutenção, especificando em cada parte que compõe o Grupo Gerador, descrição do 
serviço que foi executado, situação em que se encontra, data de realização, identificação do 
técnico que realizou a manutenção, entre outras informações, a ser entregue ao FISCAL do 
contrato; 
 
g) A CONTRATADA deverá realizar intervenção semestral, incluindo a troca dos consumíveis 
descritos no ANEXO, além de limpeza dos tanques de armazenamento de óleo combustível;  
 
h) A reposição/substituição de peça não abrangida por este Termo de Referência deverá ser 
precedida de aprovação expressa por parte deste Tribunal do orçamento apresentado pela 
CONTRATADA, iniciando a execução dos serviços somente após a aprovação expressa do 
CONTRATANTE. 
 
i) Ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas aos 
serviços de engenharia, objeto desta contratação: 
 
j) A Contratada deverá utilizar materiais de menor impacto ambiental, retirar materiais 
descartados em razão dos serviços e destinar de forma adequada ambientalmente, de acordo com 
as normas ambientais; 
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k) Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos 
e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas 
industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação 
final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento 
adequado dos materiais; 
 
l) Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços deverão ser, preferencialmente, 
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize 
materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 
armazenamento; 
 
m) A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada na realização 
dos serviços, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 
 
n) Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser constituídos, no todo ou em parte, por 
material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 
 
o) Os bens fornecidos não poderão conter substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio 
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs); 
 
p) Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos envolvidos no escopo da 
manutenção, a CONTRATADA deverá utilizar produtos que obedeçam às classificações e 
especificações determinadas pela Anvisa. 
 
q) A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizados os seguintes canais de recebimento 
de chamados: conexão de Internet do seu telefone celular, através do contato de voz, e/ou vídeo 
do WhatsApp, serviço de mensagens curtas (SMS), serviço de mensagens multimídia (MMS), e-
mail e/ou chamada telefônica. 
 
r) A CONTRATADA deverá tomar ciência da abertura de chamado e informar número de 
registro/protocolo de atendimento, o qual deverá constar do relatório de manutenção. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal 
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de 
Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 084621, 
Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota 
de Empenho nº 2020NE000XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 
a) Apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de acordo com o Lei nº 6.496/77, do 
responsável técnico pela realização do serviço desta contratação; 

 

b) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

 

c) 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 a 

Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade de retenção ; 

 

d) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma operação 

correta e eficaz; 

 

e)  Executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, com vistas a qualidade e 

satisfação do CONTRATANTE; 

 

f)  Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, 

coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados e 
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necessários a consecução dos serviços constantes do Termo de Referência do Edital do PE nº 

XX/2020, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pela quantidade e 

qualidade dos materiais, produtos e equipamentos empregados; 

 

g)  Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou 

inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários e 

apresentando solução técnica para sua correção: 

 

h) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, eletrônica, mecânica ou de 

acabamento diferente da do projeto original e que caracterize modernização,  deverá ser 

precedida de apresentação de proposta comercial, para prévia aprovação do CONTRATANTE, 

instruída com orçamento detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de 

forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da atualização sugerida, a qual deverá, 

obrigatoriamente, trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência;  

 

i) Encaminhar técnico para avaliação e manutenção dos geradores em prazo não superior a 4 

(quatro) horas após a abertura de chamado. Caso não haja necessidade de reposição de peças, 

a CONTRATADA deverá, em até 8 (oito) horas, realizar a manutenção corretiva necessária, 

restabelecendo o pleno funcionamento do gerado; 

 

j) Apresentar, na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas as listadas no 

ANEXO I do PE nº XX/2020, comunicação ao TRE/AL, devendo apresentar orçamento para o 

fornecimento dessas peças em prazo não superior a 8 (oito) horas, após a abertura do 

chamado. Aprovado o orçamento pela administração e, recebida a nota de empenho, a 

contratada terá o prazo de 3 (três) dias para a realização do serviço de manutenção corretiva 

 

k) Apresentar mensalmente nota fiscal de serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao 

objeto, para liquidação da despesa quando da finalização dos serviços objeto deste Contrato; 

 

l) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros; 

 

m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas: no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos 

materiais empregados ou da execução dos serviços, no prazo máximo de 3 (três) dias, a partir 

da comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR); 

 

n) Apresentar CRONOGRAMA ANUAL com a indicação dos dias em que realizará as manutenções 

preventivas, observada a periodicidade bimestral; 

 

o) Encaminhar à fiscalização Relatórios Técnicos, protocolizados neste Tribunal, correspondendo 

ao início do contrato e outro ao final de cada período contratual, com destaques das 

peculiaridades em itens específicos (com subitens) do equipamento, conforme se dispõe: 
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o.1 )O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, 
com protocolo até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar 
com inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e 
testes adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado, constituindo 
referência inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho às 
manutenções contratadas. 

o.2) O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL (RTS), deverá  ser elaborado 
pela Contratada e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de 
contrato, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo 
do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi 
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos no item 2 
do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva. 

o.3) O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A época dos serviços a serem 
realizados no 11º mês do contrato deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado 
à Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao 
longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como destaques de 
elementos, não menos importantes com vistas a cumprir a função de dispensa de 
relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: prorrogação contratual. 

o.4) Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais, com 
itens discriminando serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações 
técnicas, pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-se fotos 
coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos 
em face dos serviços pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas 
reparações.  

o.5) Estes Relatórios deverão ser assinados pelo Engenheiro 
Responsável da Contratada. 

o.6) A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – INICIAL, 
SEMESTRAL E ANUAL PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês 
subseqüente ao 1º mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente, 
ensejará o encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência, 
podendo cumular com Multa Moratória. 

o.7) A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III. Os 
serviços realizados deverão constar nos relatórios técnicos. 

p) Apresentar certificado de treinamento da NR 10 dos técnicos, com carga horária de 40 
(quarenta) horas e ementa que inclui, além dos riscos inerentes à eletricidade, noções de 
prevenção e de combate a incêndio e primeiros socorros; 

q) A contratada não poderá emitir certificados de curso ou treinamentos para os seus 
funcionários e/ou apresentar documentos de certificação da própria empresa, os quais 
deverão ser oriundos de instituições como SENAI, SENAC, ou entidades particulares 
reconhecidas pelo TRE/AL; 

r) Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário comercial, das 8 (oito) às 18 

(dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços contratados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa 
ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver 
prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no 
art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com 
a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus sócios, ainda que 
sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, os quais deverão 

anotar em registros próprios, ou informar nos autos do correspondente Processo Administrativo, 

as falhas detectadas, comunicando a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, 

baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas; 

 

b) Nomear formalmente como Fiscal e Gestor, para realizar o acompanhamento da execução 

contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e 

Reparos (SMR) ou Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) vinculada a Coordenadoria de Serviços 

Gerais (COSEG); 

 

c) Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de até 10 (dez) dias após o 

recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes de acordo com as cláusulas 

contratuais, contados a partir do atesto. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal estabelecido. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 
prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 
praticados no mercado. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 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 
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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; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) 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 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte 
e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou 
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
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PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será 
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO NONO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  
 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO ONZE - 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 
comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
prestação dos serviços, 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 TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e 
§ 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - 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 8.666/93 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 VINTE - 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 – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 
 
                A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a fiscalização será 
realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), 
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela Presidência deste 
Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que a empresa 
será notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no contrato. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - 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. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA 
CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° XX/2020 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento 
SEI nº XXXX. 
 
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. 
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CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL 
 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO 
Presidente 

  
 
Pela Empresa 

                                               XXXXXXXXXXXXX 
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Resumo do Evento de Alteração
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Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00096/2020 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Objeto

Motivo do Evento de Alteração

Data da Publicação/Divulgação do Evento de
Alteração Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

24/12/2020 A partir de  24/12/2020  às 08:00 Em 14/01/2021  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação  Visualizar Prévia da Matéria

Evento de Alteração

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do 
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), 
com fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

Novo edital, em razão de erro formal na publicação do primeiro (altera qualificação técnica e critérios de 
sustentabilidade)
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Esclarecimento 24/12/2020 08:29:24
 
A empresa IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."1. No item 10.10.3.2 do edital,
solicita a apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT’s, porem o solicitado nas letras “A” e “B” não condizem com o objeto da Licitação que é:
“Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores”. Por este motivos gostaríamos de saber se está correta ou se foi um
equivoco ? 2. No item 10.10.3.7 do edital, diz que o detentor do Acervo técnico, deverá participar dos serviços objeto da licitação, coordenando sua
execução. Nesse caso o responsável técnico da empresa deverá executar as manutenções junto com os técnicos desguiados ? ..."

Fechar
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Resposta 24/12/2020 08:29:24
 
A unidade demandante assim informou: ...´Em resposta ao Despacho PREG 0834807, a SMR presta as seguintes informações: Quanto ao item 1 da
solicitação de esclarecimentos da empresa IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP. No item 10.10.3.2 do edital, solicita a
apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT’s, porem o solicitado nas letras “A” e “B” não condizem com o objeto da Licitação que é: “Prestação
de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores”. Por este motivos gostaríamos de saber se está correta ou se foi um equivoco?
Resposta: O esclarecimento solicitado foi prestado no Despacho SMR 0834424. (Em resposta ao Despacho PREG 0834371, entendo que deve ter
ocorrido um equívoco por parte da SLC. Para maior clareza sobre o tema, cito o Despacho GSAD 0825110, que diz: Devolvo os autos à SLC, em
atenção ao Despacho AJ-DG 0825107, para efeito de correção do item 10.10.3.2 da minuta, a seguir transcrito: 10.10.3.2. Para fins de habilitação
técnica operacional das licitantes, com relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT`s com os seguintes serviços, no
mínimo: a) Execução de estrutura metálica do tipo plataforma com no mínimo 25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área de piso. b) Execução de
escada de marinheiro com guarda-corpo com no mínimo 30 (trinta) metros de comprimento. Acerca do tema, solicito à SMR indicar os itens de
qualificação técnica que entende apropriados à demanda, além de emitir a declaração de que trata a Orientação Normativa 54/2018-AGU (abaixo
reproduzida), considerando o disposto no item 4.1 do TR: COMPETE AO AGENTE OU SETOR TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO DECLARAR QUE O OBJETO
LICITATÓRIO É DE NATUREZA COMUM PARA EFEITO DE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO E DEFINIR SE O OBJETO CORRESPONDE A OBRA OU
SERVIÇO DE ENGENHARIA, SENDO ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO JURÍDICO ANALISAR O DEVIDO ENQUADRAMENTO DA MODALIDADE LICITATÓRIA
APLICÁVEL. Então, diante da determinação contida no referido Despacho, apresentamos o Termo de Referência SMR 0825501, correspondente à
Revisão 01 do TR inicial. O Termo de Referência SMR 0825501 traz o seguinte texto acerca da qualificação técnica: 6. Requisitos para Contratação Em
relação à habilitação técnica para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em Grupos Geradores, deverão ser verificados: 6.1
Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá comprovar aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste
TR, por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas
públicas ou privadas, onde a empresa tenha prestado serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores cuja potência seja de pelo
menos 90 kVA, ou seja, aproximadamente 50% da potência do grupo gerador de maior capacidade atualmente existente nas instalações do TRE/AL.
6.1.1 O atestado deverá ser acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, do profissional que foi
responsável técnico pelos serviços. 6.1.2 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 6.1.3 O licitante deverá disponibilizar todas as informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentado, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da Contratante e local em que foram prestados os serviços. Do exposto, devolvo os autos a esta Unidade com a sugestão
de encaminhamento à SLC para a verificação da necessidade de retificação do Edital.). Quanto ao item 2 da solicitação de esclarecimentos da empresa
IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP. No item 10.10.3.7 do edital, diz que o detentor do Acervo técnico, deverá participar
dos serviços objeto da licitação, coordenando sua execução. Nesse caso o responsável técnico da empresa deverá executar as manutenções junto com
os técnicos desguiados? Resposta: Sim, o detentor do acervo técnico deverá coordenar a execução dos serviços. Tanto o técnico, como o responsável
técnico assinarão os relatórios de manutenção. O detentor do acervo não precisa estar presente todas as vezes em que o técnico estiver fazendo
manutenção, porém sempre que a fiscalização solicitar, deverá, obrigatoriamente, comparecer ao local da realização dos serviços. ..."

Fechar
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Nº 246, quinta-feira, 24 de dezembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 96/2020

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
21/12/2020 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL,
instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral
de Maceió (FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital:
24/12/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol -
MACEIO - AL. Entrega das Propostas: a partir de 24/12/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/01/2021, às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 23/12/2020) 070011-00001-2019NE000032

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 95/2020

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0001437-
74.2020. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos imóveis localizados no
município de Maceió- Alagoas, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento
de todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução
dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus
anexos.

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIDEC - 23/12/2020) 070011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 10395/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 21/2020. Objeto:
Contratação de empresa para execução de remanescente de obra de engenharia para
construção do imóvel destinado a abrigar o Cartório Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral, em
Urucará/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: TRJ CONSTRUÇÕES LTDA: 01.045.767/0001-08. Modalidade de Licitação:
Tomada de Preços. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores.
Dotação Orçamentária: 02.122.0033.149F.0234. Prazo de Vigência: a contar da data de
publicação no DOU até o término do prazo de garantia dos serviços. Preço: Valor de R$
728.883,26 (setecentos e vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e seis
centavos). Data da Assinatura: 17/12/2020. Assinam: Desembargador. ARISTÓTELES LIMA
THURY, pelo Contratante, e o Sr. SEBASTIÃO THEOTO RAMOS CORRÊA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 9366/2020. Contrato TRE/GO nº 92/2020. Objeto: Prestação de serviços de
seguro predial para os edifícios sede, anexo I, anexo II, Depósito de bens e materiais e dos
Cartórios Eleitorais do interior do Estado de Goiás. Empresa PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS. CNPJ: 61.198.164/0001-60. Valor Global: R$ 15.048,82. Fundamento
Legal: art. 24, II, da Lei 8.666/1993 c/c art. 1º, I, "b", da Lei nº 14.065/2020. Vigência: 12
meses, com início ás 24 hs do dia 31/12/2020 e término às 24 hs do dia 31/12/2021. PT:
02.122.0033.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2020NE001217, emitido em 10/12/2020.
Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo Contratante. Roberto
de Souza Dias e Neide Oliveira Souza, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 4847/2019. Contrato TRE/GO nº 95/2020. Objeto: Confecção, fornecimento e
instalação de cortinas dos tipos persianas e rolô solar screen. Empresa R & L INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES EIRELI EPP. CNPJ: 10.302.648/0001-76. Valor
Global: R$ 39.994,00. Fundamento Legal: art. 24, II, da Lei 8.666/1993 c/c art. 1º, I, "b", da
Lei nº 14.065/2020. Vigência: 12 meses a partir de 23/12/2020 ou até a execução total do
objeto, o que ocorrer primeiro. PT: 02.122.0033.20GP.0052. ND: 449052 e 339039.
Empenhos: 2020NE001282 E 2020NE001283, emitidos em 16/12/2020. Signatários: Wilson
Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO, pelo Contratante. Roberto de Souza Dias e
Neide Oliveira Souza, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020

Processo SEI Nº 0016540-28.2020.6.27.8000 - TRE-MA. Objeto: Contratação de serviços
eventuais de manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação e de modernização)
nas edificações utilizadas pela Justiça Eleitoral do Maranhão. Adjudicatária: VERSAL
CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA. - CNPJ: 02.629.676/0001-74. Data da homologação:
22/12/2020.

GUSTAVO ARAUJO VILAS BOAS
Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão torna público, a aplicação à Empresa
NÓRCIA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME., CNPJ: 11.393.595/0001-09, da penalidade
de Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo
prazo de 06 (seis) meses, com apoio nos subitens 8.1 do Contrato nº. 30/2017 (doc. nº.
1328623-SEI 0002523-84.2020.6.27.8000) e item 17.1, do Termo de Referência, Anexo I, do
Edital (doc. nº. 1328619) regulador do certame, c/c o artigo 49, da Lei nº 10.024/2019 em
razão de descumprimento parcial de obrigações contratuais pela empresa (cláusulas quinta
(5.21, 5.20.1) e oitava (8.1, "b" e 8.2.) do Contrato nº 30/17[1], c/c os itens 14.22.1,
14.21.2, 14.23.1, 14.23.2, 14.23.3, 14.23.4 e 14.25 do Termo de Referência). Início da
sanção em 23/11/2020 e término em 22/05/2021.

GUSTAVO ARAÚJO VILAS BOAS
Diretor-Geral do TRE/MA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE INFORMÁTICA
EXTRATO DE CONTRATO. SEI 09949.2020-2 - CT Nº 32/2020

Contratada: VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI -CNPJ nº 04.135.560/0001-04 - valor
global: R$ 29.985,00. OBJETO: serviços de produção editorial da Revista da Escola Judiciária
Eleitoral do TRE-MT. Fund. Legal: Lei nº 8.666/93. Dec. 10.024/2019. Vigência: 12 meses, a
partir de sua publicação no DOU. Signatários: Pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo;
e, pela Contratada, Priscila Consani das Mercês.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao CT nº 05/2019 - SEI nº 10392.2020-4. CONTRATADA: MC
COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 04.236.031/0001-05. OBJETO:
prorrogação da vigência. VIGÊNCIA: 23/01/2021 a 22/01/2023. FUNDAMENTO LEGAL: art.
57, II, e 65, I, alínea "b", c/c §1º, da Lei nº 8.666/1993. VALOR: R$ 714.972,72.
SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral e, pela
Contratada, Maria Cilene Rodrigues da Silva.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Proc. SEI n. 0009482-88.2020.6.12.8000 - Nota de Empenho 2020NE0001602 - OBJETO:
execução de Paisagismo com fornecimento de Plantas para o Jardim Interno do Prédio
Sede com área interna de 272 m2. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação - Art. 24,
II, da Lei n.º 8.666/93. Data: 22/12/2020. ND: 33.90.39.05. Ação: 02122003320GP0054.
Valor total: R$ 49.765,00. Contratada: JATTI VASOS - COMÉRCIO, FABRICAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI. CNPJ: 39.802.258/0001-47.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 46/2020 - TRE/PB; Processo SEI nº 17546-06.2020.6.15.8000; CON T R AT A N T E :
TRE-PB, CNPJ 06.017.798/0001-60; CONTRATADA: ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA,
CNPJ: 15.457.043/0001-78; OBJETO: Aquisição de licenciamento de softwares, para atender
as necessidades do TRE-PB, a ser executado de acordo com o especificado no Contrato nº
46/2020 e no TR nº 39/2020 - NSI, anexo I do Pregão Eletrônico nº 37/2020, bem como na
Ata de Registro de Preços nº 101/2020 TRE-PB; FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº
37/2020 - TRE-PB e reger-se-á por suas cláusulas e pelos termos da firma vencedora, bem
como pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019, Decreto nº
7.892/2013, e na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses,
contados a partir da data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 23/12/2020; VALOR
TOTAL: R$ 211.160,90; SIGNATÁRIOS: Arioaldo Araújo Júnior, pelo Contratante, José
Roberto Inforzato Rodrigues, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 087/2020. Dispensa de Licitação. SEI n. 0020069-34.2020.6.17.8000.
CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. CONTRATADA: TECS O LO
ANÁLISES LAB E CONSULTORIA LTDA - ME. CNPJ: 40.857.922/0001-34. OBJETO: prestação
de serviços de análise mensal e semestral da potabilidade da água de consumo nos imóveis
do TRE/PE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e art. 1º, I, alínea 'b' da Lei
nº 14.065/2020. VIGÊNCIA: 01/01/2021 a 31/12/2021. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$
32.918,30. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 167661; Natureza da Despesa: 3390.39.51;
Valor da despesa: R$ 32.918,30. DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo
Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor-Geral, e pela Contratada, Flávio Antônio Santos
da Silva, Sócio.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato n. 043/2018. SEI n.0043167-53.2017.6.17.8000.
CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. CONTRATADA: SOLL - Serviços
Obras e Locações LTDA. CNPJ:00.323.090/0001-51. OBJETO: ACRÉSCIMO de R$19.572,72
referente a alteração dos quantitativos e inclusões de novos materiais de limpeza,
materiais odontológicos, equipamentos de proteção individual e uniformes, a partir de
janeiro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "a" e "b" e § 1º da Lei n. 8.666/93, bem
como no Parágrafo Segundo da Cláusula Primeira do Contrato. VALOR DO CONTRATO: R$
130.461,12 de 01/01/2021 a 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Ação: 167661;
Natureza da Despesa: 3390.37.01; Valor do Empenho: R$ 19.572,72. DATA DE ASS I N AT U R A :
18/12/2020. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Orson Santiago Lemos, Diretor - Geral e pela
Contratada, Heitor Bezerra de Brito, Diretor - Presidente.

SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE n.º 2020NE1425, emitida em 16/12/2020. SEI nº
0029138-90.2020.6.17.8000. CONTRATADA: AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S/A.
Valor: R$ 14.817,60. OBJETO: Equipamentos para áudio e Vídeo. FUNDAMENTO LEGAL: Ata
de Registro de Preços nº 077/2020, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 66/2020 deste TRE-
PE. PTRES: 167661. Elemento de despesa: 4490.52.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário. TRE-PE n.º 2020NE1452, emitida em 17/12/2020. SEI nº
0023835-95.2020.6.17.8000. CONTRATADA: TJC IMPORTADORA LTDA. Valor: R$ 4.986,60.
OBJETO: Aparelhos e Utensílios Domésticos. FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de
Preços nº44/2020 vinculada ao Pregão Eletrônico nº 27/20 deste TRE-PE. PTRES: 167661.
Elemento de despesa: 4490.52.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato TRE-PI n.º 110/2020. Processo SEI nº 00024789-17.2020.6.18.8000.
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 37/2020, bem como na Ata de Registro
de Preços nº 101/2020 TRE-PB . CONTRATADA: ADISTEC BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 15.457.043/0001-78. OBJETO: aquisição da solução de gestão de vulnerabilidades
.VALOR TOTAL: R$ 211.205,90 (duzentos e onze mil, duzentos e cinco reais e noventa
centavos) . DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PProgramas de Trabalho 02.122.0033.20GP.0022
- Julgamento de Causas e Gestão e Administração e 02.061.0033.4269.0001 - Pleitos
Eleitorais, Elemento de Despesa 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e
Comunicação. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a contar da assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 23/12/2020. ASSINAM: Pelo TRE-PI, Des. José James Gomes Pereira, e
José Roberto Inforzato Rodrigues, pela Contratada.
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

 

Número 92/2020
SEI 0011469-41.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 09:00:00 (nova data após alteração do edital)

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de licenças e firewalls para a sede do TRE/AL, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital.   

Valor total  estimado: R$ 1.942.462,90
Documentos:

Edital (novo edital, após alteração)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU

 

Número 93/2020
SEI 0009484-37.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 09:00:00 (novo horário, após alteração)

Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia/suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.   

Valor total  estimado: R$ 187.200,00
Documentos:

Novo Edital (após alteração do horário)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU

 

 

Número 94/2020
SEI 0001761-64.2020.6.02.8000

Data: 18/12/2020 às 10:00:00

Objeto:

contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste Tribunal, conforme especificações
descritas no Anexo I deste edital.

Valor total  estimado: R$ 176.242,44
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Número 95/2020
SEI 0001437-74.2020.6.02.8000

Data: 22/12/2020 às 9:00:00

Objeto:  contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências dos
imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os
insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 984.641,47
Documentos:

Edital
 Publicação do Aviso de Licitação no DOU
 Anexo I-C - Insumos Diversos
Anexo I-E - Memória de Cálculo 
 Anexo IV - Planilhas Preenchidas 

Número 96/2020
SEI 0011212-16.2020.6.02.8000

Data: 14/01/2021 às 14:00:00 (nova data, após alteração do edital. Ver Novo Edital)

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com
fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 46.479,96
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Novo Edital (APÓS ALTERAÇÃO)
Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado

 Mapa do site

Publicação da alteração e esclarecimento no Portal (0835253)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 388



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 96 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2020

 

PROCESSO Nº 0011212-16.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 14 de janeiro de 2021

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 GLOBAL, objetivando a contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores
instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, 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
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1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de
Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça
Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de
material, de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus
anexos.

 

2 – DA VIGÊNCIA

 

2.1.                        O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados
da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato
no Diário Oficial da União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal
estabelecido.

 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO

 

3.1.                              Poderão participar deste pregão exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 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:

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
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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 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 materiais sejam confeccionados 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 VISTORIA

 

4.1.                     As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos
neste edital poderão vistoriar os imóveis onde se encontram instalados os Grupos
Geradores descritos no item 1 do Anexo I (Termo de Referência, em companhia de
servidor lotado na Seção de Manutenção e Reparos designado para esse fim, de
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segunda a sexta-feira, no horário de expediente do Tribunal, para perfeito
conhecimento do objeto licitado e das condições físicas existentes.

 

4.2.                     A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser
agendada na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
com a antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-
7652 e 9335-0645.

 

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

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

5.1.                     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.

5.                               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.

5.3.                     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.

5.4.                     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.

5.5.                     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.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
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6.1.                     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.

6.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.                     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.

6.4.                     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.

6.5.                     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.

6.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

6.7.                     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.

6.8.                     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.

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global do item ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações
constantes no Anexo I.

7.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

7. .                     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.

7.                      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
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pretexto.
7.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)

dias, a contar da data de sua apresentação.
7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos

desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

7.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

8. 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.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

8.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.                      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.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.                      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.

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais, considerando o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses.

 

8.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
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8. .                     O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

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.

8.9.                     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.

8.10.                   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.

8.11.               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.

8.11.1. 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.

8.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. 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.

8.13.                   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.

8.          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;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

8.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

8. .                   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.
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8. .                   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.

8.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço global,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

8.21.                   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.

8.22.                   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:

8.22.1. no país;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. 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.

8.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          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.

9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

10. 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.

8. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9.                     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. 
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9.                      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.

9.                     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.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 46.479,96 (quarenta e
seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos),
que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.

1. 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

9.            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.

 

9.                      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.

 

9.                     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.

9.6.1. 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.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material 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.

9.7.                     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 II.
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9.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem
de classificação.

9.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.                    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 8.24.

9.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. 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:

11. SICAF;
12. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.                   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.

11. 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.

12. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

13. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

10.3.                  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.                   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.

10. .                   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.

10.5.1. 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 cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;
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10. 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.

11. 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.

10.6.                   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.

10.7.                   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.

 

10.                   Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.                   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.

 

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.

 

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:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

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
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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;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. 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;

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;

10.10.2.1. 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.

10.10.2.2. 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.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
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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.

 

1. 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.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

10.10.2.6. 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.

1. 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.

2. 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.

3. . 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.

4. . 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.

5. 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.

10.10.3. Qualificação técnica e profissional: 

 

 

10.10.3.1.      Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá comprovar aptidão
para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Edital,
por meio de apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica,
fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde
a empresa tenha prestado serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos
geradores cuja potência seja de pelo menos 90 kVA, ou seja, aproximadamente 50% da
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potência do grupo gerador de maior capacidade atualmente existente nas instalações
do TRE/AL.

 

10.10.3.2.      O atestado deverá ser acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), devidamente registrada no CREA, do profissional que foi responsável
técnico pelos serviços.

 

10.10.3.3.      Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a
serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária
especificadas no contrato social vigente.

 

10.10.3.4.     O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentado, dentre outros
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereços atual da
Contratante e local em que foram prestados os serviços.

 

10.11.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.                   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:

a. 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.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição de cada item que compõe o lote;
d. conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote.
k.                   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.

11.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.                   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).

11.4.1. 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.
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11.                   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.

 

11.                   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.

 

11.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.

 

12.                   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.

12.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. 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.

12.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

12.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:
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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 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.

13.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. 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.

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

14.                   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.

14.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

15.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

15.2.                   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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

15. .                   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.

15.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

15.                   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.

15.6.                   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.

15.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
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prazos previstos no certame.

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

16 – DA CONTRATAÇÃO

 

16.1.                      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.

 

16.2.                      Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito,
o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento
contratual.

 

16.3.                      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.

 

16.4.                      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.

 

17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO

 

17.1.                      A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos
(SEGEC) e a fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

17.2.                            A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS),
apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG.

 

17.3.                            A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento,
controle, fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela
Presidência deste Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma
qualitativa, em que a empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das
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condições definidas no contrato.

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

18.1.                            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;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

18.2.                       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
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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.

 

18.2.1.           Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior
a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais.

 

18.3.                       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.

 

18.4 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 das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

 

b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

 

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanescente no caso de
inexecução parcial das obrigações assumidas.

 

18.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

 

18.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

18.4.3.        Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) multa(s) será
calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
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18.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

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

 

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

 

18.6.                       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 comprovados.

 

18.7.                       O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, 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.

 

18.8.                  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

 

18.9.                       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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

18.10.                     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

 

18.11.                     O período de atraso será contado em dias corridos.
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18.12.                     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.

 

18.12.1. 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.

 

18.13.                     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 8.666/93 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

18.14.                     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.

 

19 - DO PAGAMENTO

 

19.1.                      O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com
as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

 

19.2.                            Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

19.4.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

19.5.                           O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

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

 

19.7.                      Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

 

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

20.1.       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°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da
Despesa n° 339039 (Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

21.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
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22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

22.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).

 

23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

23.1.                      A futura contratada deverá obedecer aos seguintes critérios de
sustentabilidade, conforme determina o Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações
(Decreto nº 9.176/2017), na Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, na
Instrução Normativa SLTI nº 01, de 2010, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da
AGU, legislações ambientais e no que couber durante a realização das manutenções
dos grupos geradores:

 

23.1.1.               Os bens/materiais devem ser constituídos, no todo ou em parte,
por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-
2.

 

23.1.2.               As peças e itens aplicados durante todo o contrato devem ser
preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume
possível, utilizando materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um
correto e seguro transporte.

 

23.1.3.               Os materiais e peças empregados não devem conter substâncias
perigosas em concetração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

 

23.1.4.               Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente
recolhidos, coletados e ter uma destinação para evitar efeitos nocivos ao meio
ambiente, obecedendo a resolução nº 362 de 23 de junho de 2005 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

 

23.1.5.               Todos os eventuais agentes para limpeza, que sejam empregados
deverão ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislação
vigente.
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23.1.6.               A fatura contratada deverá realizar o recolhimento de todos os
resíduos recicláveis descartados, de forma seletiva, em observância ao decreto nº
5.940/2006.

 

23.1.7.               A Contratada deverá apresentar Plano de Descarte ou Reciclagem,
no máximo em 30 (trinta) dias após o início da execução dos serviços, para destinação
do óleo combustível (óleo diesel), os óleos lubrificantes e demais resíduos oriundos das
manutenções. Ressalta-se que o óleo combustivel (possu validade e precisa ser
substituído caso não consumido. Portanto, além do plano de descarte ou reciclagem,
deverão ser atendidas as recomendações de transporte deste tipo de resíduo
(combustível) conforme legislação pertinente.

 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

24.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.3.                   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.

24.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

24.5.                   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.

24.6.                   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.

24.7.                   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.

24.8.                   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.

24.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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24.10.             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.

 

24.11.             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.

 

24.12.             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.

 

24.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

24.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Descrição dos Equipamentos;

ANEXO I-B – Acordos de Níveis de Serviço (ANS);

ANEXO I-C – Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

 

23.14.             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, 23 de dezembro 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

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de
assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos Geradores instalados no
Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de
Maceió (FEM), com fornecimento de material, conforme quantitativos e especificações
descritos no ANEXO I-A deste Edital.

 

1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Maceió/AL;

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;

Quadro de comando: DKG 307;

Potência: 180 KVA.

 

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, série: 30234898;

Quadro de comando: ST 2030;

Potência: 81 KVA.

 

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, série: 22906174960;

Quadro de comando: ST 2140;
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Potência: 114 KVA.

 

2. Justificativa

2.1. Garantir a adequada operação dos Grupos Geradores instalados nos imóveis
descritos no item 1, ocupados pela Justiça Eleitoral em Alagoas, através de constante e
criteriosa manutenção preventiva e corretiva, de modo a permitir o perfeito
funcionamento de todos os seus componentes;

2.2. Permitir que os Grupos Geradores estejam em condições perfeitas e, portanto,
seguras de funcionamento, sem esquecer da necessidade de substituição periódica de
elementos consumíveis imprescindíveis à regular operação dos motores, aumentando,
por conseguinte, a durabilidade e vida útil dos sistemas.

 

3. Disposições Gerais

3.1. As empresas proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste
Termo de Referência poderão vistoriar os imóveis onde se encontram instalados os
Grupos Geradores descritos no item 1, para perfeito conhecimento do objeto licitado,
inclusive inteirar-se das condições físicas existentes, na companhia de servidor(a)
lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR;

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

3.3. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
utilizando equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
observância às normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
aos padrões e normas internacionais consagradas pertinentes, as recomendações dos
fabricantes e as aceitas pela boa técnica, bem como a legislação vigente;

3.4. A mão de obra deverá estar inclusa nos custos totais;

3.5. O fornecimento do óleo combustível destinado ao funcionamento normal e regular
dos motores a diesel é de responsabilidade do TRE/AL;

3.6. Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a prevenir a ocorrência
de quebras e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de uso, de
acordo com os manuais dos fabricantes e normas técnicas pertinentes;

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

3.8. A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e corretiva,
executar os devidos testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos necessários,
de forma a manter o adequado e regular funcionamento dos Geradores;

3.9. O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I, necessários à
realização de serviços de manutenção preventivos e/ou corretivos, independentemente
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do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da CONTRATADA, assim como a aplicação
de todo e qualquer material complementar aos trabalhos, necessários para atender as
demandas de limpeza, tratamento e conservativo dos equipamentos, tais como:
ferramentas, instrumentos de medição, produtos anticorrosivos, fluídos de
arrefecimento, óleos lubrificantes, filtros de ar, de combustível e de óleo, graxas,
produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas etc.;

3.10. A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção preventiva nos
Geradores em intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as verificações e
testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para mantê-los em
perfeito estado de funcionamento e em perfeitas condições de segurança, em horário
compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum Eleitoral de Maceió, sob a
supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE;

3.11. Para cada manutenção preventiva e corretiva realizada, a CONTRATADA deverá
elaborar Relatório de Manutenção, especificando em cada parte que compõe o Grupo
Gerador a descrição do serviço que foi executado, a situação em que se encontra, data
de realização, identificação do técnico que realizou a manutenção, entre outras
informações, a ser entregue ao FISCAL do contrato;

3.12. A CONTRATADA deverá realizar intervenção semestral, incluindo a troca dos
consumíveis descritos no ANEXO I, além de limpeza dos tanques de
armazenamento de óleo combustível;

3.13. A reposição/substituição de peça não abrangida por este Termo de Referência
deverá ser precedida de aprovação expressa por parte deste Tribunal do orçamento
apresentado pela CONTRATADA, iniciando a execução dos serviços somente após a
aprovação expressa do CONTRATANTE.

3.14. Ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental,
incorporadas aos serviços de engenharia, objeto desta contratação:

3.14.1. A Contratada deverá utilizar materiais de menor impacto ambiental, retirar
materiais descartados em razão dos serviços e destinar de forma adequada
ambientalmente, de acordo com as normas ambientais;

3.14.2. Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de
tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, para posterior
repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou
reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada,
demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos
materiais;

3.14.3. Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços deverão ser,
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento;

3.14.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água
tratada na realização dos serviços, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de
outubro de 2003;

3.14.5. Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser constituídos, no todo
ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR
15448-1 e 15448-2;
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3.14.6. Os bens fornecidos não poderão conter substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

3.14.7. Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos envolvidos no
escopo da manutenção, a CONTRATADA deverá utilizar produtos que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela Anvisa.

3.17. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizados os seguintes canais de
recebimento de chamados: conexão de Internet do seu telefone celular, através do
contato de voz, e/ou vídeo do WhatsApp, serviço de mensagens curtas (SMS), serviço
de mensagens multimídia (MMS), e-mail e/ou chamada telefônica.

3.18. A CONTRATADA deverá tomar ciência da abertura de chamado e informar
número de registro/protocolo de atendimento, o qual deverá constar do relatório de
manutenção.

 

4. Obrigações da Contratada

A CONTRATADA, pelos serviços previstos neste Termo de Referencia, obriga-se a:

4.1. Apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de acordo com o Lei nº
6.496/77, do responsável técnico pela realização do serviço desta contratação.

4.2. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente a Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento empreendidos
pelo TRE/AL;

4.3. 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 a Administração do CONTRATANTE, inclusive se houver obrigatoriedade de
retenção;

4.4. Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma
operação correta e eficaz;

4.5. Executar os serviços de forma a garantir os melhores resultados, com vistas a
qualidade e satisfação do CONTRATANTE;

4.6. Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente de
segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs), adequados e necessários a consecução dos serviços constantes deste Termo
de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se pela
quantidade e qualidade dos materiais, produtos e equipamentos empregados;

4.7. Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer anormalidade ou
inconsistência, de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados necessários
e apresentando solução técnica para sua correção;

4.8. Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, eletrônica,
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mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que caracterize
modernização,  deverá ser precedida de apresentação de proposta comercial, para
prévia aprovação do CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e
documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de forma a ficar caracterizada e
comprovada a necessidade da atualização sugerida, a qual deverá, obrigatoriamente,
trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência;

4.9. A CONTRATADA deverá encaminhar técnico para avaliação e manutenção dos
geradores em prazo não superior a 4 (quatro) horas após a abertura de chamado.
Caso não haja necessidade de reposição de peças, a CONTRATADA deverá, em até 8
(oito) horas, realizar a manutenção corretiva necessária, restabelecendo o pleno
funcionamento do gerador.

4.10. Na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas as listadas no
ANEXO I, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar comunicação ao TRE/AL,
devendo apresentar orçamento para o fornecimento dessas peças em prazo não
superior a 8 (oito) horas, após a abertura do chamado. Aprovado o orçamento
pela administração e, recebida a nota de empenho, a contratada terá o prazo de 3
(três) dias para a realização do serviço de manutenção corretiva.

4.11. Apresentar mensalmente nota fiscal de serviços, ou outro documento hábil e
pertinente ao objeto, para liquidação da despesa quando da finalização dos serviços
objeto deste Termo de Referência.

4.12. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros.

4.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas: no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços, no prazo máximo
de 3 (três) dias, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e
Reparos (SMR);

4.14. A Contratada deverá apresentar CRONOGRAMA ANUAL com a indicação dos dias
em que realizará as manutenções preventivas, observada a periodicidade bimestral.

4.15. A CONTRATADA deverá encaminhar à fiscalização Relatórios Técnicos,
protocolizados neste Tribunal, correspondendo ao início do contrato e outro ao final de
cada período contratual, com destaques das peculiaridades em itens específicos (com
subitens) do equipamento, conforme se dispõe:

4.15.1 O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, com
protocolo até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar com
inspeção local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e testes
adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado, constituindo
referência inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho às
manutenções contratadas.

4.15.2. O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL (RTS), deverá  ser elaborado pela
Contratada e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de
contrato, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao
longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato do
que foi constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos
no item 2 do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva.
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4.15.3. O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A época dos serviços a serem realizados
no 11º mês do contrato deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado à
Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao
longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como destaques de
elementos, não menos importantes com vistas a cumprir a função de dispensa de
relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: prorrogação contratual.

4.15.4. Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais, com itens
discriminando serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações técnicas,
pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-se fotos coloridas
datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos em face
dos serviços pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas reparações. 

4.15.5. Estes Relatórios deverão ser assinados pelo Engenheiro Responsável da
Contratada.

4.15.6. A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – INICIAL, SEMESTRAL E ANUAL
PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês subsequente ao 1º
mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente, ensejará o
encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência, podendo
cumular com Multa Moratória.

4.15.7. A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III. Os serviços
realizados deverão constar nos relatórios técnicos. 

4.16. A contratada deverá apresentar certificado de treinamento da NR 10 dos
técnicos, com carga horária de 40 (quarenta) horas e ementa que inclui, além dos
riscos inerentes à eletricidade, noções de prevenção e de combate a incêndio e
primeiros socorros.

4.16.1 A contratada não poderá emitir certificados de curso ou treinamentos para os
seus funcionários e/ou apresentar documentos de certificação da própria empresa, os
quais deverão ser oriundos de instituições como SENAI, SENAC, ou entidades
particulares reconhecidas pelo TRE/AL.

4.17. Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário comercial, das
8 (oito) às 18 (dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado.

 

5. Obrigações da Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na condição de CONTRATANTE, obriga-se a:

5.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou informar nos autos do
correspondente Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando a
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos
contratuais e legais, exijam medidas corretivas;

 5.2. Nomear formalmente como Fiscal e Gestor, para realizar o acompanhamento da
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) ou Seção de Gestão de Contratos (SEGEC)
vinculada a Coordenadoria de Serviços Gerais (COSEG);
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5.3. Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de até 10 (dez)
dias após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes de acordo
com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto.

 

6. Requisitos para Contratação

Em relação à habilitação técnica para a prestação dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva em Grupos Geradores, deverão ser verificados:

6.1 Para fins de comprovação técnica, a licitante deverá comprovar aptidão para o
desempenho de atividades pertinetes e compatíveis com o objeto deste TR, por meio de
apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido por
Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, onde a empresa
tenha prestado serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupos geradores
cuja potência seja de pelo menos 90 kVA, ou seja, aproximadamente 50% da potência
do grupo gerador de maior capacidade atualmente existente nas instalações do
TRE/AL.

6.1.1 O atestado deverá ser acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART), devidamente registrada no CREA, do professional que foi responsável técnico
pelos serviços.

6.1.2 Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou sencundária especificadas
no contrato social vigente.

6.1.3 O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação
da legitmidade dos atestados solicitados, apresentado, dentre outros documentos,
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereços atual da Contratante e
local em que foram prestados os serviços.

 

7. Critérios de Sustentabilidade

7 A futura contratada deverá obedecer os seguintes critérios de sustentabilidade,
conforme determina o Decreto nº 7.746/2012 e suas alterações (Decreto nº
9.176/2017), na Lei 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Instrução
Normativa SLTI nº 01, de 2010, Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU,
legislações ambientais e no que couber durante a realização das manutenções dos
grupos geradores.

7.1 Os bens/materiais devem ser constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2.

7.2 As peças e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente
acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume possível, utilizando
materiais reciclados ou reutilizados sem perder a carantia de um correto e seguro
transporte.

7.3 Os materiais e peças empregados não devem conter substâncias perigosas em
concetração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
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cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs)

7.4 Os óleos lubrificantes substituídos deverão ser corretamente recolhidos, coletados
e ter uma destinação para evitar efeitos nocivos ao meio ambiente, obecedendo a
resolução nº 362 de 23 de junho de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA.

7.5 Todos os eventuais agentes para limpeza, que sejam empregados deverão ser
notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislação vigente.

7.6 A fatura contratada deverá realizar o recolhimento de todos os resíduos recicláveis
descartados, de forma seletiva, em observância ao decreto nº 5.940/2006.

7.7 A Contratada deverá apresentar Plano de Descarte ou Reciclagem, no máximo em
30 (trinta) dias após o início da execução dos serviços, para destinação do óleo
combustível (óleo diesel), os óleos lubrificantes e demais resíduos oriundos das
manutenções. Ressalta-se que o óleo combustivel (possu validade e precisa ser
substituído caso não consumido. Portanto, além do plano de descarte ou reciclagem,
deverão ser atendidas as recomendações de transporte deste tipo de resíduo
(combustível) conforme legislação pertinente.

 

 

 

 

8. Pagamento

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancaria de crédito
em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços, ou outro
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da Nota
Fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários;

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

8.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES; devera anexar a nota fiscal, declaração
que comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil, para que
sobre o valor do pagamento não incidam retenções indesejadas.

 

9. Vigência

O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser
prorrogado até o limite estabelecido em lei.

 

10. Gestão, fiscalização e acompanhamento da execução do contrato

10.1. A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a
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fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

10.2. A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço (ANS), apresentado em
anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG. 

10.3. A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização
e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela Presidência deste
Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma qualitativa, em que a
empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das condições definidas no
contrato.

 

11. Sanções administrativas

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

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

11.2. Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento),
em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

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

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

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

11.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

 

1. Descrição dos Equipamentos
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1.1. Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade. n° 377, Farol, Macei6/AL;

Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180;

Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA, série: 53264;

Quadro de comando: DKG 307;

Potência: 180 KVA.

 

1.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

Localização: Av. Fernandes Lima. n.º 3487, Farol. Maceió/AL;

Gerador: CRAMACO, modelo: G2R200SD-4;

Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, serie: 30234898;

Quadro de comando: ST 2030;

Potência: 81 KVA.

 

1.3. Edifício da Praça Sinimbu (antiga Sede):

Localização: Praça Visconde de Sinimbu, Centro. s/n, Maceió/AL;

Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699;

Motor: MWM, modelo: TD229EC6, serie: 22906174960;

Quadro de comando: ST 2140;

Potência: 114 KVA.

 

2. Especificação dos Combustíveis

 

2.1. Edifício-Sede:

2.1.a. Filtro de ar;

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;

2.1.c. Filtro de óleo combustível;

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros;

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros;
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2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.

 

2.2. Fórum Eleitoral de Maceió:

2.1.a. Filtro de ar;

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;

2.1.c. Filtro de óleo combustível;

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros;

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros;

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.

 

2.3. Edifício da Praça Sinimbú (antiga sede):

2.1.a. Filtro de ar;

2.1.b. Filtro de óleo lubrificante;

2.1.c. Filtro de óleo combustível;

2.1.d. Óleo lubrificante SAE 15W40, embalagem de 5 litros;

2.1.e. Fluido anticorrosivo, DCA4, embalagem de 1,89 litros;

2.1.f. Desengraxante aquoso embalagem de 5L.
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ANEXO I-B

ACORDOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO (ANS)

 

1. Disposições gerais

1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nível de Serviços (ANS), o qual tem o
objetivo de medir a qualidade dos serviços prestados pela Contratada.

1.2. A medição da qualidade dos serviços prestados pela Contratada será feita por
meio de sistema de pontuação, cujo resultado definirá o valor mensal a ser pago no
período avaliado.

1.3. As situações abrangidas pelo Acordo de Nível de Serviços se referem a fatos
cotidianos da execução do contrato, não isentado a Contratada das demais
resposabilidades ou sanções legalmente previstas.

1.4. A Contratante poderá alterar os procedimentos de metodologia de avaliação
durante a execução contratual, sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente
que o anterior e não houver prejuízos para a Contratada.

 

2. Procedimentos

2.1. O fiscal do contrato, designado pela Contratante, acompanhará a execução dos
serviços prestados, atuando junto a preposto indicado pela Contratada.

2.2. Verificando a existência de irregularidades na prestação dos serviços, o fiscal do
contrato notificará o preposto da Contratada para que este solucione o problema ou
preste os devidos esclarecimentos.

2.3. A notificação quanto à existência de irregularidades na execução do contrato
poderá ser verbal ou por escrito, a depender da gravidade da situação ou da
reincidência do fato.

2.4. Constatada irregularidade passível de notificação por escrito, o fiscal do contrato
preencherá termo de notificação, relatando a ocorrência, seu grau de pontuação, o dia
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e a hora do acontecido.

2.5. Em até cinco dias anteriores à apresentação da fatura mensal para atesto e
pagamento, o fiscal do contrato informará à Contratada o resultado da avaliação
mensal do serviço.

2.6. A Contratada, de posse das informações repassadas pelo fiscal do contrato,
emitirá fatura mensal relativa aos serviços prestados, abatendo do valor devido pela
Contratante, os descontos relativos à aplicação do Acordo de Nível de Serviços.

2.7. O fiscal do contrato, ao receber da Contratada as faturas mensais para atesto,
somente o fará quando verificada a dedução dos descontos acima mencionados.

 

3. Sistema de pontuação

3.1. O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação para cada tipo
de ocorrência.

3.2. As ocorrências são dispostas em três niveis de graduação, atribuindo-se a cada
nível uma pontuação determinada, conforme tabela abaixo:

 

OCORRÊNCIAS
Pontuação

da
ocorrência

Ocorrência Tipo 1 - Situações brandas que não caracterizam
interrupção da prestação do serviço, mas comprometem a
realização de maneira satisfatória, tais como:

a) Serviços executados de forma descuidada e/ou de maneira
relapsa.
b)  Conduta inadequada dos empregados e profissionais em relação
aos serviços e nos ambientes da Contratante.
c) Empregado sem uniforme, identificação e equipamento de
proteção ou utensílio de uso obrigatório.

1 ponto

Ocorrência Tipo 2 - Situações que caracterizam interrupção na
prestação do serviço, tal como:

a) Não cumprimento de obrigações relativas ao serviço, mesmo
após determinação da fiscalização para fazê-lo.
b) Ausência de fornecimento, pela empresa Contratada a seus
empregados, de equipamento ou utensílio de uso obrigatório para
os serviços.
c) Indicação de empregados para a realização dos serviços sem
qualificação adequada.
d) Serviço executado pelo profissional, mas sem supervisão pelo
responsável técnico da empresa Contratada.

2 pontos
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Ocorrência Tipo 3 - Situações que caracterizam interrupção na
prestação do serviço e comprometem a rotina ou o patrimônio da
Instituição, tais como:

a) Não cumprimento da entrega do relatório de manutenção
preentiva, previsto no contrato.
b) Reiteradas danificações ao patrimônio.
c) Conduta perigosa que ponha em risco a segurança de terceiros.
d) Não cumprimento das obrigações sociais e trabalhistas dos
empregados, postos à disposição para os serviços, cuja
comprovação poderá ser solicitada a qualquer momento pelo fiscal
do contrato.

3 pontos

 

4. Descrição do Indicador

Na tabela abaixo, consta a descrição dos itens relativos ao indicador adotado:

Indicador: Adequação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
em três grupos geradores de energia elétrica prestados ao TRE/AL

 

 

ITEM DESCRIÇÃO

Finalidade Garantir o cumprimento dos serviços relacionados no
Termo de Referência e suas respectivas adequações.

Meta a cumprir 100% dos serviços realizados e adequados à perspectiva
da Administração.

Instrumento de
medição Planilha de controle dos serviços executados

Forma de
acompanhamento

Realização mensal de avaliação da qualidade dos serviços,
por parte da fiscalização do contrato, conforme
perspectiva de adequação da administração e posterior
lançamento do resultado na planilha de controle.

Periocidade Mensal, semestral e anual

Mecanismo de cálculo
% dos serviços adequados executados dentro do mês de
referência, tendo por base as pontuações atribuídas pela
inexecução parcial do contrato. E, por pontuações,
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quando da medição dos serviços realizados.

Início da avaliação Data do início da execução dos serviços.

Faixas de ajuste no
pagamento

(pela inexecução
parcial do contrato).

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma
das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no
período de avaliação, como segue:

2 pontos: desconto de 2% sobre o valor mensal
contratado
3 pontos: desconto de 5% sobre o valor  mensal
contratado
4 pontos: desconto de 8% sobre o valor  mensal
contratado
5 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal
contratado

Sanções/Penalidades

(pela inexecução
parcial do contrato)

A faixa de ajuste do pagamento será definida pela soma
das pontuações atribuídas às ocorrências produzidas no
período de avaliação, como segue:

6 pontos: desconto de 10% sobre o valor mensal 
contratado + multa de 2% sobre o valor anual contratado
7 pontos: desconto de 15% sobre o valor mensal
contratado + multa de 5% sobre o valor anual contratado
a partir de 8 pontos: desconto de 30% sobre o valor 
mensal contratado + multa de 6% sobre o valor anual
contratado, com possibilidade de rescisão contratual.
 

 

5. Planilha de controle dos serviços executados (Medição)

 

5.1. A pontuação dos serviços não executados deve odeceder à Tabela 1 e à Tabela 2,
cuja inexecução dos serviços será ponderada em níveis de percentuais. Mediante a
ocorrência dos atributos indicados nessas tabelas, serão atribuídas pontuações que
definirão as faixas de ajuste no pagamento pela inexecução parcial do contrato (quanto
à qualidade e quantidade) e, ainda, as sanções e penalidades que serão aplicadas à
Contratada.

5.2. Considerando o período em que serão feitas as medições dos serviços, as
pontuações não serão cumulativas. A Tabela 1 será utilizada na avaliação das
manutenções preventivas e a Tabela 2, no caso de manutenção corretiva. Não haverá
acumulação quando se tratar de avaliações mensal, semestral ou anual, ocorrida no
mesmo mês, vale a maior pontuação. No caso de no mesmo mês, ocorrerem as duas
manutenções, preventiva e corretiva, estas deverão ser avaliadas separadamente e
suas pontuações somadas para efeito de definição da multa.
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5.3. O quadro de ocorrências do item 3 - SISTEMA DE PONTUAÇÃO do Acordo de
Níveis de Serviço, deste mesmo anexo, faz parte da avaliação e define a pontuação
diretamente.

 

Tabela 1 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção preventiva
(ANEXO III).

Periodicidade 1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos

Mensal [1 a 5%)     
     

[5 a 10%)     
     

[10 a 15%]   
       

> 15%       
   

Semestral                                 
            [1 a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15%

Anual                                       
                         [1a 5%) [5 a 10%) [10 a 15%] > 15%

 

Tabela 2 - Ponderação pela inexecução dos serviços de manutenção corretiva e atraso
na elaboração de orçamentos quando há necessidade de reposição de peças

TEMPORALIADADE 1 ponto 2
pontos

3
pontos

4
pontos   

Tempo ultrapassado no atendimento da
chamada (definido no item 4.13 do Termo
de Referência)

[5 a 10%)[10 a
15%)

[15 a
20%] > 20%   

Tempo ultrapassado no retorno ao serviço
pendente (definido no item 4.13 no Termo
de Referência)

[5 a 10%)[10 a
15%)

[15 a
20%) > 20%

Tempo ultrapassado na apresentação do
orçamento, no caso de necessidade de
reposição de peças. (definido no item 4.14
no Termo de Referência)

[5 a 10%)[10 a
15%)

[15 a
20%] > 20%

Tempo ultrapassado, após o envio da nota
de empenho, para a realização do serviço
que requerem a reposição de peças
(definido no item 4.14 no Termo de
Referência)

[5 a 10%)[10 a
15%)

[15 a
20%] > 20%
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Nota 1: Os percentuais de manutenção preventiva tomam como base as quantidades
de subitens previstos nas preventivas programadas para o período, apresentados no
ANEXO III.

Nota 2: O intervalo indicado por [...) significa: fechado à esquerda e aberto à direita.
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ANEXO I-C

PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

 

1. Rotina Mensal (39 subitens a verificar)

 

Motor Diesel

1.1 - Verificar a existência de vazamentos;

1.2 - Verificar a vedação da tampa do radiador;

1.3 - Completar os níveis de óleo lubrificante e água;

1.4 - Limpar filtros de ar e, se necessário, trocar;

1.5 - Verificar tensão e estado das correias;

1.6 - Verificar mangotes e braçadeiras de fixação;

1.7 - Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor;

1.8 - Verificar o motor de arranque;

1.9 - Verificar o estado da colméia do radiador;

1.10 - Testar instrumentos de controle;

1.11 - Testar e ajustar o sistema de pré-aquecimento.

 

Alternador

1.12 - Verificar regulador de tensão;

1.13 - Substituir escovas defeituosas;

1.14 - Lubrificar mancais;

1.15 - Lubrificar diodos e fixações;

1.16 - Lubrificar rolamentos.

 

Baterias

1.17 - Verificar fixação das baterias e conexões dos cabos;
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1.18 - Completar o nível de água;

1.19 - Medir temperatura dos elementos;

1.20 - Medir densidade do eletrólito;

1.21 - Medir tensão por elemento;

1.22 - Limpar bornes e conexões.

 

Quadro de comando, alimentação, comando, proteção e sincronismo

1.23 - Reapertar conexões;

1.24 - Substituir fusíveis queimados;

1.25 - Substituir lâmpadas queimadas (sinalizadores);

1.26 - Verificar atuação dos relês e sensores;

1.27 - Corrigir atuação do painel de sincronismo.

 

Testes de funcionamento

1.28 - Colocar o grupo em funcionamento, com pelo menos 50% de carga, por 30
minutos ou mais, verificando e anotando:  pressão do óleo, temperatura do bloco e das
turbinas, frequência, tensão do gerador, corrente do gerador.

1.29 - Simular falta de rede com o equipamento no automático e anotar: tempo de
entrada do grupo e tempo de transferência.

1.30 - Simular retorno da rede e anotar: tempo de transferência/supervisão e tempo de
resfriamento.

1.31 - Anotar horas de trabalho da unidade;

1.32 - Verificar entrada da bomba e ventilador do radiador com a partida do grupo;

1.33 - Verificar estabilidade de rotação;

1.34 - Corrigir as anormalidades observadas.

 

Diversos

1.35 - Limpar todo o conjunto do maquinário;

1.36 - Conservar limpa a área próxima às maquinas e recolher todo resíduo decorrente
dos serviços de manutenção.

1.37 - Verificar aterramento;
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1.38 - Verificar bóia do óleo combustível;

1.39 - Limpar respiro do tanque de combustível.

 

2. Rotina Semestral (67 subitens)

Executar todos os procedimentos descritos na rotina mensal, mais os seguintes itens:

 

Motor Disel

2.1 - Reapertar parafusos do cabeçote com torquímetro;

2.2 - Óleo lubrificante: trocar filtro ou fazer limpeza quando for o caso;

2.3 - Verificar passagem de combusttível no filtro de combustível, e se necessário,
substituir o elemento filtrante;

2.4 - Drenar a água decantada do tanque de combustível;

2.5 - Lubrificar os rolamentos da bomba auto aspirante;

2.6 - Verificar as condições de escapamento;

2.7 - Engraxar a cremalheira do volante;

2.8 - Limpar o filtro de respiro;

2.9 - Drenar o sistema primário de arrefecimento, colocando água limpa com aditivo
anticorrosivo .

 

Alternador

2.10 - Verificar funcionamento da ponte de diodos (exitação "brush-less");

2.11 - Medir a resistência de isolamento (campo e armadura);

2.12 - Limpar internamente com ar comprimido;

 

Quatro de Alimentação, Comando, Proteção e Sincronismo

2.13 - Verificar contatos das chaves contatoras e substituir, se necessário;

2.14 - Verificar funciomanento do flutuador de baterias;

2.15 - Medir a resistência de isolamento e corrigir, se necessário.

2.16 - Aferir instrumentos;

2.17 - Regular tensão e frequência do gerador;
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2.18 - Limpar internamente com ar comprimido. 

 

3. Rotina anual (84 subitens)

Executar todos os procedimentos descritos na rotina mensal e semestral, mais os
seguintes itens:

 

Motor Diesel

3.1 - Verificar as folgas das válvulas com motor frio;

3.2 - Verificar os rolamentos da bomba d'água e polia esticadora;

3.3 - Testar os bicos injetores;

3.4 - Trocar o óleo com o motor quente, recolhendo-o em recipientes adequados,
responsabilizando-se pelo destino final deste, fora das dependências da contratante,
seguindo as recomendações da legislação pertinente;

3.5 - Realizar a troca dos filtros de ar das máquinas;

3.6 - Reapertar todos os parafusos e porcas, especialmente dos coletores, carter e
turbo compressor.

3.7 - Verificar a fixação das pás do ventilador;

3.8 - Testar válvula termostática;

3.9 - Medir taxa de compressão.

 

Alternador

3.10 - Verificar rolamentos, substituindo se necessário;

.311 - Verificar a necessidade de retífica dos anéis coletores;

3.12 - Medir resistência ôhmica dos enrolamentos;

3.13 - Executar testes de vibração, verificando rolamentos e eventuais
desbalanceamentos. Corrigir, se necessário.

 

Diversos

3.14 - Testar a resistência de isolamento do motor e do quadro de comando;

3.15 - Revisar enchimento, eliminadores de gotas e bicos pulverizadores;

3.16 - Eliminar pontos de ferrugem;

3.17 - Recuperar pintura na carcaça da máquina, das partes onde houver corrosão ou
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3.17 - Recuperar pintura na carcaça da máquina, das partes onde houver corrosão ou
descobertura da tinta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ANEXO II

                             PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  
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Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  
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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 III

 

MINUTA

 

        CONTRATO Nº XX/2020

      Processo nº 0011212-16.2020.6.02.8000

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE
PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE GRUPOS GERADORES, CELEBRADO COM 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 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada
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 nesta Cidade, e a empresa
XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, situada XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail:
XXXXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº XXXXXX, resolvem celebrar o presente
contrato de prestação de serviços de assistência e suporte preventivos e corretivos de
grupos geradores, com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de
20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2020, devendo ser
observadas as seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

                                 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais
10.520/02 e 8.666/93, e pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ficando
os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de
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Ética) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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.

 

                                 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos
especializados de assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos Geradores
do TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no
Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, conforme as
exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº
XX/2020.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

 

                                                                    Pela execução dos serviços objeto deste
Contrato, o Contratante pagará à Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor
total deste contrato de R$ XX (XXXX), considerando a vigência contratual de 24 (vinte e
quatro) meses.

 

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

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme descriminado abaixo:

a) Entende-se como manutenção preventiva aquela destinada a prevenir a ocorrência
de quebras e defeitos nos equipamentos, mantendo-os em perfeito estado de uso, de
acordo com os manuais dos fabricantes e normas técnicas pertinentes;

b) Manutenção corretiva é aquela destinada a reparar eventuais defeitos apresentados
pelos equipamentos, colocando-os em perfeitas condições de uso, a incluir ajustes,
regulagens e reparos necessários;

c) A CONTRATADA deverá, no momento da manutenção preventiva e corretiva,
executar os devidos testes, regulagens, ajustes, lubrificações e reparos necessários,
de forma a manter o adequado e regular funcionamento dos Geradores;
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d) O fornecimento dos materiais de consumo descritos no ANEXO I do Edital do PE nº
XX/2020, necessários à realização de serviços de manutenção preventivos e/ou
corretivos, independentemente do quantitativo a ser utilizado, ficará a cargo da
CONTRATADA, assim como a aplicação de todo e qualquer material complementar aos
trabalhos, necessários para atender às demandas de limpeza, tratamento e
conservação dos equipamentos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição,
produtos anticorrosivos, fluidos de arrefecimento, óleos lubrificantes, filtros de ar, de
combustível e de óleo, graxas, produtos de limpeza, isolantes, estopa, flanelas etc.;

e) A CONTRATADA deverá executar obrigatoriamente manutenção preventiva nos
Geradores em intervalos não superiores a 01 (um) mês, realizando as verificações e
testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários para mantê-los em
perfeito estado de funcionamento e em perfeita condição de segurança, em horário
compatível com o expediente do Tribunal e do Fórum Eleitoral de Maceió – FEM, sob a
supervisão de fiscal designado do CONTRATANTE;

f) Para cada manutenção preventiva e corretiva realizada, a CONTRATADA deverá
elaborar Relatório de Manutenção, especificando em cada parte que compõe o Grupo
Gerador, descrição do serviço que foi executado, situação em que se encontra, data de
realização, identificação do técnico que realizou a manutenção, entre outras
informações, a ser entregue ao FISCAL do contrato;

 

g) A CONTRATADA deverá realizar intervenção semestral, incluindo a troca dos
consumíveis descritos no ANEXO, além de limpeza dos tanques de armazenamento de
óleo combustível;

 

h) A reposição/substituição de peça não abrangida por este Termo de Referência
deverá ser precedida de aprovação expressa por parte deste Tribunal do orçamento
apresentado pela CONTRATADA, iniciando a execução dos serviços somente após a
aprovação expressa do CONTRATANTE.

 

i) Ficam estabelecidas as seguintes práticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas
aos serviços de engenharia, objeto desta contratação:

 

j) A Contratada deverá utilizar materiais de menor impacto ambiental, retirar materiais
descartados em razão dos serviços e destinar de forma adequada ambientalmente, de
acordo com as normas ambientais;

 

k) Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas,
vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse
às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos
mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, demonstrando os
procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;
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l) Os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos serviços deverão ser,
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima
proteção durante o transporte e o armazenamento;

 

m) A CONTRATADA deverá adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada
na realização dos serviços, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro
de 2003;

 

n) Os bens fornecidos e os serviços realizados deverão ser constituídos, no todo ou
em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1
e 15448-2;

 

o) Os bens fornecidos não poderão conter substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)),
cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs);

 

p) Para a limpeza e conservação de superfícies de equipamentos envolvidos no escopo
da manutenção, a CONTRATADA deverá utilizar produtos que obedeçam às
classificações e especificações determinadas pela Anvisa.

 

q) A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter atualizados os seguintes canais de
recebimento de chamados: conexão de Internet do seu telefone celular, através do
contato de voz, e/ou vídeo do WhatsApp, serviço de mensagens curtas (SMS), serviço
de mensagens multimídia (MMS), e-mail e/ou chamada telefônica.

 

r) A CONTRATADA deverá tomar ciência da abertura de chamado e informar número de
registro/protocolo de atendimento, o qual deverá constar do relatório de manutenção.

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

 

                                 O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem
bancária de crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o
atesto da nota fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a
legislação tributária vigente.

 

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

 

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

 

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

  365                             365

 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 

                                 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à
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conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 084621, Natureza da Despesa n°
33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de
Empenho nº 2020NE000XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX).

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

 

                                 São obrigações da Contratada:

 

a) Apresentar a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, de acordo com o Lei nº
6.496/77, do responsável técnico pela realização do serviço desta contratação;

 

b) ;

 

c)

 

d) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma
operação correta e eficaz;

 

e)

 

f.  

 

g.  

 

h) Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, eletrônica,
mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que caracterize
modernização,  deverá ser precedida de apresentação de proposta comercial, para
prévia aprovação do CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e
documentos técnicos (laudos, medições, ensaios etc), de forma a ficar caracterizada e
comprovada a necessidade da atualização sugerida, a qual deverá, obrigatoriamente,
trazer ao funcionamento do Grupo Gerador, igual ou maior eficiência;

 

i) Encaminhar técnico para avaliação e manutenção dos geradores em prazo não
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superior a 4 (quatro) horas após a abertura de chamado. Caso não haja necessidade
de reposição de peças, a CONTRATADA deverá, em até 8 (oito) horas, realizar a
manutenção corretiva necessária, restabelecendo o pleno funcionamento do gerado;

 

j) Apresentar, na hipótese de ser necessária a reposição de peças, excetuadas as
listadas no ANEXO I do PE nº XX/2020, comunicação ao TRE/AL, devendo apresentar
orçamento para o fornecimento dessas peças em prazo não superior a 8 (oito) horas,
após a abertura do chamado. Aprovado o orçamento pela administração e, recebida a
nota de empenho, a contratada terá o prazo de 3 (três) dias para a realização do
serviço de manutenção corretiva

 

k) Apresentar mensalmente nota fiscal de serviços, ou outro documento hábil e
pertinente ao objeto, para liquidação da despesa quando da finalização dos serviços
objeto deste Contrato;

 

l) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de
pessoas ou bens de terceiros;

 

m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas: no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços, no prazo máximo
de 3 (três) dias, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Manutenção e
Reparos (SMR);

 

n) Apresentar CRONOGRAMA ANUAL com a indicação dos dias em que realizará as
manutenções preventivas, observada a periodicidade bimestral;

 

o) Encaminhar à fiscalização Relatórios Técnicos, protocolizados neste Tribunal,
correspondendo ao início do contrato e outro ao final de cada período contratual, com
destaques das peculiaridades em itens específicos (com subitens) do equipamento,
conforme se dispõe:

 

o.1 )O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, com protocolo
até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar com inspeção
local dos serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e testes
adequados e mecanismos que consubstanciam o objeto contratado, constituindo
referência inicial e formação de parâmetros de eficiência e desempenho às
manutenções contratadas.

o.2) O RELATÓRIO TÉCNICO SEMESTRAL (RTS), deverá  ser elaborado pela Contratada
e encaminhado à fiscalização, com protocolo, a época do 6º mês de contrato,
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destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo do
contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como um relato do que foi
constatado na manutenção preventiva semestral, conforme serviços descritos no item
2 do ANEXO III - Procedimentos e rotinas de manutenção preventiva.

o.3) O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL (RTA): A época dos serviços a serem realizados no
11º mês do contrato deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado à
Fiscalização, destacando a relação de peças instaladas com prazos de substituição ao
longo do contrato nas manutenções preventivas e corretivas, bem como destaques de
elementos, não menos importantes com vistas a cumprir a função de dispensa de
relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: prorrogação contratual.

o.4) Nestes relatórios deverão constar todas as informações reais, com itens
discriminando serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações técnicas,
pareceres, conclusão de funcionamento adequado, anexando-se fotos coloridas
datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens, bem como cronograma de reparos em face
dos serviços pendentes, sobre os quais deverão constar datas de suas reparações. 

o.5) Estes Relatórios deverão ser assinados pelo Engenheiro Responsável da
Contratada.

o.6) A NÃO ENTREGA DOS RELATÓRIOS TÉCNICOS – INICIAL, SEMESTRAL E ANUAL
PELA CONTRATADA, respectivamente, até o quinto dia útil do mês subseqüente ao 1º
mês, 6º mês contratual e ao 11º mês contratual, respetivamente, ensejará o
encaminhamento dos autos para aplicação da penalidade de Advertência, podendo
cumular com Multa Moratória.

o.7) A Contratada deverá realizar os serviços constantes no Anexo III. Os serviços
realizados deverão constar nos relatórios técnicos.

p) Apresentar certificado de treinamento da NR 10 dos técnicos, com carga horária de
40 (quarenta) horas e ementa que inclui, além dos riscos inerentes à eletricidade,
noções de prevenção e de combate a incêndio e primeiros socorros;

q) A contratada não poderá emitir certificados de curso ou treinamentos para os seus
funcionários e/ou apresentar documentos de certificação da própria empresa, os quais
deverão ser oriundos de instituições como SENAI, SENAC, ou entidades particulares
reconhecidas pelo TRE/AL;

r) Todos os prazos aqui assinalados devem ser contados em horário comercial, das 8
(oito) às 18 (dezoito) horas, sempre a partir da abertura do chamado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços contratados.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto
no art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ. 

 

PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre
seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes
vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

 

                                 São obrigações do Contratante:

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou informar nos autos do
correspondente Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando a
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos
contratuais e legais, exijam medidas corretivas;

 

b) Nomear formalmente como Fiscal e Gestor, para realizar o acompanhamento da
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) ou Seção de Gestão de Contratos (SEGEC)
vinculada a Coordenadoria de Serviços Gerais (COSEG);

 

c) Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de até 10 (dez)
dias após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes de acordo
com as cláusulas contratuais, contados a partir do atesto.

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

 

                O prazo de vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial da União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal
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estabelecido.

 

PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e
será obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que
vier a substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre
negociação, tendo por critério os valores praticados no mercado.

 

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

                                 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;

 

e) não mantiver a proposta;

 

f) falhar na execução do contrato;

 

g) fraudar a execução do contrato;

 

h) comportar-se de modo inidôneo;

 

i) declarar informações falsas; e
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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 - Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações
contratuais.

 

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

 

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

 

b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

 

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

 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial,
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.

 

PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
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cumulativamente com as demais.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.

 

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

 

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

 

PARÁGRAFO ONZE - 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 comprovados.

 

PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, 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 TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

 

PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
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PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

 

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

 

PARÁGRAFO DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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.

 

PARÁGRAFO DEZENOVE - 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 8.666/93 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 VINTE - 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 – DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO
DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

 

                A gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a
fiscalização será realizada pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização obedecerá ao Acordo de Níveis de Serviço
(ANS), apresentado em anexo específico deste edital, conforme a IN02/SLTI/MPOG.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento,
controle, fiscalização e avaliação por fiscal do contrato, devidamente designado pela
Presidência deste Tribunal por meio de portaria, que avaliará os serviços de forma
qualitativa, em que a empresa será notificada quando ocorrer descumprimento das
condições definidas no contrato.
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CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO

 

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

 

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

 

CLÁUSULA TREZE - 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.

 

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA

 

                                 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2020 e às estipulações da proposta
de preços da Contratada, evento SEI nº XXXX.

 

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 de Alagoas,
para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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                   E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:

 

Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

Pelo TRE/AL

 

DESEMBARGADOR PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

 

 

Pela Empresa

                                               XXXXXXXXXXXXX

Em 24 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/12/2020, às 09:57, 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
0835254 e o código CRC A153A9D9.

0011212-16.2020.6.02.8000 0835254v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de dezembro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
 
Conforme informado verbalmente a Vossa

Senhoria, o edital publicado para o Pregão nº 96/2020 não
correspondia a versão da minuta aprovada.

Em virtude de erro material, foi publicada a versão
anterior da minuta, em que não havia os ajustes na
qualificação técnica e nem a inserção dos critérios de
sustentabilidade.

Em virtude do ocorrido, retifiquei o edital e o
publiquei, com reabertura de prazo, tudo conforme
combinado com Vossa Senhoria.

Diante do exposto, encaminho os autos para
ciência e posterior encaminhamento à PREG para realização
do certame.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/12/2020, às 10:02, 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
0835255 e o código CRC D208C129.

0011212-16.2020.6.02.8000 0835255v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de dezembro de 2020.
Ciente das informações veiculadas pela SLC, no

Despacho 0835255, remeto os autos ao Sr. Pregoeiro, para
providências de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/12/2020, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835499 e o código CRC 85AF1C4D.

0011212-16.2020.6.02.8000 0835499v1
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m[a:sv:�g\bZ�f�:̂b_]q:f:_]]bz:̂f:l[az_:]\kf]]b{_q:_̀�:_:f̂bdj[:̂[:Z[{[:_̀[q:_:lbz:̂f:f{b̀_a:_:̂f]k[Z̀bZ\b̂_̂f
_̂:af_hb�_dj[:̂[]:mafnef]u
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D���FQMu:=:|afn[fba[:̂f]bnZ_̂[:m_a_:k[Ẑ\dj[:hbkb̀_̀�ab_q:m[̂fa�:][hbkb̀_aq:y\]̀blbk_̀b{_zfZ̀fq:_[:̀b̀\h_a:̂_]
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m_a_:_\�bhb_a:[]:̀a_c_hi[]q:[c]fa{_Ẑ[:[:ma_�[:z�Zbz[:̂f:~�i:�g\_afZ̀_:f:[b̀[:i[a_]�:m_a_:_:k[z\Zbk_dj[u

D���F�Mu:>f]bnZ_a:[]:]fa{b̂[af]�:3[̂abn[:�faafba_:�[\a_:�:2�kZbk[:�\̂bkb�ab[�:�_ah[]:8Z̀�Zb[:rbfba_:�[]̀_q
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2021.
Senhor Chefe da SMR,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa

IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
LTDA (0841478), bem como os atestados técnicos
apresentados pela empresa, insertos nos
eventos 0841490 e 0841494).

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/01/2021, às 15:25, 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
0841498 e o código CRC 5AF503CC.

0011212-16.2020.6.02.8000 0841498v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 257 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0841498,

informamos que a descrição dos itens na proposta da empresa
IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
LTDA (0841478) é idêntica à do Termo de Referência,
constante das folhas 25 a 35 do Edital do Pregão Eletrônico
nº 96/2020 (0835042).

Os documentos apresentados pela empresa IRON
ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA
(0841494), relativamente aos requesitos dos atestados, estão
em plena conformidade com as especificações do edital, ou
seja, atendem as prescrições exigidas do item 10.10.3.
Qualificação técnica e profissional e seus subitens 10.10.3.1 a
10.10.3.4 constantes do Edital do Pregão Eletrônico n�
96/2020 (0835042) e do item 6 (fls. 30/31) do Anexo I - Termo
de Referência, do mesmo evento SEI.

Dessa forma, devolvemos os presentes autos para
continuidade das ações, tendo em vista a conformidade da
proposta ofertada.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 14/01/2021, 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
0841560 e o código CRC 9D37F506.

0011212-16.2020.6.02.8000 0841560v5
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.401.330/0001-04 DUNS®: 902959990
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: ESSENCIAL ENERGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

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

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/05/2021
FGTS 26/01/2021
Trabalhista Validade: 11/05/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/05/2021
Receita Municipal Validade: 01/02/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/12/2020 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/01/2021 13:45 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 14/01/2021 18:27:25 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO 
LTDA 
CNPJ: 20.401.330/0001-04 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Erro 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/01/2021 às 17:28) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 20.401.330/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6000.A963.9337.A099 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 14/01/2021 as 17:28:19 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
20.401.330/0001-04
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
06/06/2014 

 
NOME EMPRESARIAL 
IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ESSENCIAL ENERGIA 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
73.19-0-02 - Promoção de vendas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R IGARAPAVA 

NÚMERO 
12 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
09.060-170 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA VALPARAISO 

MUNICÍPIO 
SANTO ANDRE 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
DANIELA@ESSENCIALENERGIA.COM 

TELEFONE 
(11) 4997-2571 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/06/2014 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2021 às 17:26:10 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 20.401.330/0001-04
Certidão nº: 849111/2021
Expedição: 14/01/2021, às 17:29:12
Validade: 12/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.401.330/0001-04,
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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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: DANIELA BARBOSA ALVES FERREIRA 
 
CPF/CNPJ: 323.601.458-00 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 17:19:21 do dia 14/01/2021, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: I8VV140121171921 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: PAULO SENA DA SILVA 
 
CPF/CNPJ: 317.871.128-70 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 17:21:07 do dia 14/01/2021, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: EQLT140121172107 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: ERONILDES LIMA QUEIROZ 
 
CPF/CNPJ: 115.941.728-89 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 17:20:05 do dia 14/01/2021, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: 90SA140121172005 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: CARLOS PINTO OLINTO 
 
CPF/CNPJ: 193.796.548-12 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 17:18:42 do dia 14/01/2021, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: VHMG140121171842 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 

 

 

 

Nome completo: RAFAEL LULA SILVA ROCHA 
 
CPF/CNPJ: 033.448.795-10 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 17:17:43 do dia 14/01/2021, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: VHKB140121171743 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/01/2021 às 17:24) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 323.601.458-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6000.A863.44E8.9843 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 14/01/2021 as 17:24:03 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/01/2021 às 17:25) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 317.871.128-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6000.A8A7.E34A.7911 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 14/01/2021 as 17:25:11 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/01/2021 às 17:22) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 033.448.795-10.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6000.A80E.771D.9758 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 14/01/2021 as 17:22:38 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/01/2021 às 17:23) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 193.796.548-12.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6000.A841.CD3C.7809 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 14/01/2021 as 17:23:29 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/01/2021 às 17:24) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 115.941.728-89.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6000.A883.E7AE.0875 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 14/01/2021 as 17:24:35 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

Certidão CNJ - DIRIGENTES (0842637)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 539



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 20.401.330/0001-04
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA

Atividade Econômica Principal:

7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR

Endereço:
RUA IGARAPAVA, 12 - VILA VALPARAISO - Santo André / São Paulo

Emitido em: 18/01/2021 13:44 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 96/2020 UASG 70011

IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.401.330/0001-04, declara para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Santo André, 13 de Janeiro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 96/2020 UASG 70011

IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.401.330/0001-04, declara que não possui em sua
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

Santo André, 13 de Janeiro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 96/2020 UASG 70011

IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA, CNPJ nº 20.401.330/0001-04, declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Santo André, 13 de Janeiro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 96/2020 UASG 70011

DANIELA BARBOSA ALVES FERREIRA, como representante devidamente constituído de 20.401.330/0001-04 - IRON ENERGY COMERCIO E
SERVICO DE MANUTENCAO LTDA doravante denominado IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA, para fins do disposto no
Edital do Pregão Eletrônico 96/2020 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 96/2020 UASG 70011 foi elaborada de maneira independente pelo IRON ENERGY
COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 96/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 96/2020 UASG 70011,não foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 96/2020 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Eletrônico 96/2020 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 96/2020 UASG 70011,não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 96/2020 UASG 70011 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 96/2020 UASG 70011 não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das
propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

Santo André, em 13 de Janeiro de 2021. 

DANIELA BARBOSA ALVES FERREIRA

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 96/2020 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 20.401.330/0001-04 - IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA 

13 de Janeiro de 2021.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 96/2020 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de
habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 96/2020 da UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 20.401.330/0001-04 - IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA

Santo André, 13 de Janeiro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 96/2020 UASG 70011

IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.401.330/0001-04, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Santo André, 13 de Janeiro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 96/2020 UASG 70011

IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.401.330/0001-04, declara que, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

Santo André, 13 de Janeiro de 2021.

 

Fechar
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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 I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.401.330/0001-04 DUNS®: 902959990
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: ESSENCIAL ENERGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/11/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 626.881.905.117 Inscrição Municipal: 224083
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 350.000,00 Data de Abertura da Empresa: 06/06/2014
CNAE Primário: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
SEM OPERADOR

CNAE Secundário 1: 3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES,
CNAE Secundário 2: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 4: 7319-0/02 - PROMOÇÃO DE VENDAS

Dados para Contato
CEP: 09.060-170
Endereço: RUA IGARAPAVA, 12 - VILA VALPARAISO
Município / UF: Santo André / São Paulo
Telefone: (11) 49972571
E-mail: DANIELA@ESSENCIALENERGIA.COM

Dados do Responsável pelo Cadastro
193.796.548-12CPF:

Nome: CARLOS PINTO OLINTO
Carteira de Identidade: 22454533 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 10/01/2008 Data de Nascimento: 02/12/1972
E-mail: RAFAEL@ESSENCIALENERGIA.COM

Emitido em: 14/01/2021 17:39 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

41
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 323.601.458-00 Participação Societária: 1,00%
Nome: DANIELA BARBOSA ALVES FERREIRA
Carteira de Identidade: 43052299-x Órgão Expedidor: SSP-SP
Data de Expedição: 11/11/2013 Data de Nascimento: 21/07/1985
Filiação Materna: ARACY ALVES MARQUES FERREIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 463432344 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 28/07/2009

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
EDILSON EVANGELISTA XAVIERNome:

385.968.758-16Estrangeiro:

CEP: 09.132-130
Endereço: RUA CRUZ DE MALTA, 46 - APTO 02 - JARDIM SANTO ANDRE
Município / UF: Santo André / São Paulo
Telefone: (11) 44536361
E-mail: rafael@essencialenergia.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 193.796.548-12 Participação Societária: 97,00%
Nome: CARLOS PINTO OLINTO
Carteira de Identidade: 22454533-2 Órgão Expedidor: SSP.SP
Data de Expedição: 10/01/2008 Data de Nascimento: 02/12/1972
Filiação Materna: MARIA PINTO COELHO OLINTO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 237511411 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 26/10/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
FABIANA PASQUERO OLINTONome:

166.634.518-04Estrangeiro:

CEP: 09.770-340
Endereço: RUA PRINCESA FRANCISCA CAROLINA, 300 - APTO 34 TORRE
Município / UF: São Bernardo do Campo / São Paulo
Telefone: (11) 49761602
E-mail: RAFAEL@ESSENCIALENERGIA.COM

Emitido em: 14/01/2021 17:39 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

42
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 317.871.128-70 Participação Societária: 1,00%
Nome: PAULO SENA DA SILVA
Carteira de Identidade: 342535201 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 30/04/2003 Data de Nascimento: 12/12/1980
Filiação Materna: NEIDE FERNANDES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 410432143 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 04/09/2009

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
THAIS MARTINELLI SENANome:

358.529.548-70Estrangeiro:

CEP: 07.062-033
Endereço: RUA MARIA TEREZA RABELLO, 59 - JD LENA
Município / UF: Guarulhos / São Paulo
Telefone: (11) 00000000
E-mail: RAFAEL@ESSENCIALENERGIA.COM

Dados do Sócio/Administrador 4

CPF: 115.941.728-89 Participação Societária: 1,00%
Nome: ERONILDES LIMA QUEIROZ
Carteira de Identidade: 216904778 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 26/11/2012 Data de Nascimento: 03/10/1969
Filiação Materna: EUNICE LIMA QUEIROZ
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 04.231-025
Endereço: RUA MICHEL DA SILVA, 207 - BLOCO 2 APTO 32 - CID NOVA ELIOPOLIS
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 76193805
E-mail: RAFAEL@ESSENCIALENERGIA.COM

Emitido em: 14/01/2021 17:39 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 193.796.548-12
Nome: CARLOS PINTO OLINTO
Carteira de Identidade: 22454533-2 Órgão Expedidor: SSP.SP
Data de Expedição: 10/01/2008 Data de Nascimento: 02/12/1972
Filiação Materna: MARIA PINTO COELHO OLINTO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 237511411 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 26/10/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
FABIANA PASQUERO OLINTONome:

166.634.518-04Estrangeiro:

CEP: 09.770-340
Endereço: RUA PRINCESA FRANCISCA CAROLINA, 300 - APTO 34 TORRE
Município / UF: São Bernardo do Campo / São Paulo
Telefone: (11) 49761602
E-mail: RAFAEL@ESSENCIALENERGIA.COM

Linhas Fornecimento

Serviços
2291 - Manutenção de Hidrogeradores
2615 - Manutenção de Motores Elétricos
4782 - Manutenção / Instalação de Transformadores Até 34,5kv
4790 - Manutenção / Instalação de Transformadores Acima de 34,5kv
20265 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais

Emitido em: 14/01/2021 17:39 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 Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.401.330/0001-04 DUNS®: 902959990
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: ESSENCIAL ENERGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

CREA-SP CI-2380450/2020 31/12/2020

Emitido em: 18/01/2021 13:45 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: 20.401.330/0001-04 DUNS®: 902959990
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: ESSENCIAL ENERGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Santo André / São Paulo
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

2291 Manutenção de Hidrogeradores Ativo

2615 Manutenção de Motores Elétricos Ativo

4782 Manutenção / Instalação de Transformadores Até 34,5kv Ativo

4790 Manutenção / Instalação de Transformadores Acima de 34,5kv Ativo

20265 Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais Ativo

Emitido em: 18/01/2021 13:49 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 Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.401.330/0001-04 DUNS®: 902959990
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: ESSENCIAL ENERGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 193.796.548-12
Nome: CARLOS PINTO OLINTO
Carteira de Identidade: 22454533-2 Órgão Expedidor: SSP.SP
Data de Expedição: 10/01/2008 Data de Nascimento: 02/12/1972
Filiação Materna: MARIA PINTO COELHO OLINTO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 237511411 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 26/10/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
FABIANA PASQUERO OLINTONome:

166.634.518-04Estrangeiro:

CEP: 09.770-340
Endereço: RUA PRINCESA FRANCISCA CAROLINA, 300 - APTO 34 TORRE
Município / UF: São Bernardo do Campo / São Paulo
Telefone: (11) 49761602
E-mail: RAFAEL@ESSENCIALENERGIA.COM

Emitido em: 18/01/2021 13:50 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

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.401.330/0001-04 DUNS®: 902959990
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: ESSENCIAL ENERGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
Data Aplicação: 09/11/2020
Número do Processo: TRF2-EOF-2019/450 Número do Contrato: 036/2020
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de advertência disposta no subitem 8.3.1 do Contrato

nº 036/2020, com lastro no art. 87, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Ocorrência 1:

Emitido em: 18/01/2021 13:46 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 de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.401.330/0001-04 DUNS®: 902959990
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: ESSENCIAL ENERGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 18/01/2021 13:46 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: 20.401.330/0001-04 DUNS®: 902959990
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
Nome Fantasia: ESSENCIAL ENERGIA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 18/01/2021 13:46 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00096/2020 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

20.401.330/0001-04 - IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Manutenção Gerador Elétrico Unidade 1 R$ 46.479,9600 R$ 33.998,4000 R$ 33.998,4000
Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no Edifício-Sede,
no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material

Total do Fornecedor: R$ 33.998,4000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 33.998,4000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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56502931472Usuário:

18/01/2021 16:47:29Data e hora da consulta:

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

IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO Adimplente20401330
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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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00096/2020 

Às 17:01 horas do dia 18 de janeiro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00096/2020, referente ao Processo nº 0011212-16.2020,
o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro
Resultado da Adjudicação. 
 
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 
 

Resultado da Adjudicação

 
Item: 1
Descrição: Manutenção Gerador Elétrico
Descrição Complementar: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no Edifício-
Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 46.479,9600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA , pelo melhor lance de R$ 34.999,0000 , com valor
negociado a R$ 33.998,4000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 18/01/2021
17:01:36

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 20.401.330/0001-04, Melhor lance: R$ 34.999,0000, Valor Negociado: R$ 33.998,4000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .962020 .6412 .5124 .1022960640

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00096/2020

 
Às 14:00 horas do dia 14 de janeiro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal PORTARIA 81/2020 de 25/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho
de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0011212-16.2020, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00096/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para
prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça
Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Manutenção Gerador Elétrico
Descrição Complementar: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no Edifício-
Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 46.479,9600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 34.999,0000 e com valor
negociado a R$ 33.998,4000 .

Histórico
Item: 1 - Manutenção Gerador Elétrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
10.949.452/0001-78 HISPANIA TELECOM BRASIL

ENGENHARIA E SERVICOS
DE TELECO

Sim Sim 1 R$ 46.325,8500 R$ 46.325,8500 30/12/2020
08:59:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos preventivos e
corretivos de Grupos Geradores do TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum
Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.066.517/0001-00 FH ENGENHARIA ELETRICA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 46.479,0000 R$ 46.479,0000 13/01/2021
17:44:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com
fornecimento de material 
Porte da empresa: ME/EPP

12.487.586/0001-40 MED E SERVICOS LTDA Sim Sim 1 R$ 46.479,9600 R$ 46.479,9600 13/01/2021
17:11:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com
fornecimento de material. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.301.203/0001-04 UNIVERSO TECNICO EIRELI Sim Sim 1 R$ 46.479,9600 R$ 46.479,9600 13/01/2021
17:19:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com
fornecimento de material 
Porte da empresa: ME/EPP

22.823.243/0001-62 D´SOUZA ENG
MANUTENCOES E
INSTALACOES ELETRICAS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 46.479,9600 R$ 46.479,9600 14/01/2021
01:12:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com
fornecimento de material 
Porte da empresa: ME/EPP

24.798.024/0001-04 EFL SILVA MANUTENCAO DE Sim Sim 1 R$ 46.479,9600 R$ 46.479,9600 14/01/2021
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NO-BREAKS E GERADORES 08:53:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com
fornecimento de material 
Porte da empresa: ME/EPP

16.858.835/0001-17 DECISION TEAM EIRELI Sim Sim 1 R$ 72.000,0000 R$ 72.000,0000 09/01/2021
19:14:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de manutenção preventiva e corretiva em Grupos Geradores com
fornecimento de material , localizados no TRE/AL , Gerador: LEON HEIMER, modelo GEHM-180; Motor: MWM, modelo: 6.10 TCA,
série: 53264; Quadro de comando: DKG 307; Potência: 180 KVA. Gerador: STEMAC, modelo: ST0114023699; Motor: MWM,
modelo: TD229EC6, série: 22906174960; Quadro de comando: ST 2140; Potência: 114 KVA. Gerador: CRAMACO, modelo:
G2R200SD-4; Motor: CUMMINS, modelo: 4BT3.9-G4, série: 30234898; Quadro de comando: ST 2030; Potência: 81 KVA. Vigência:
24 meses Validade: 90 dias 
Porte da empresa: ME/EPP

20.401.330/0001-04 IRON ENERGY COMERCIO E
SERVICO DE MANUTENCAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 72.000,0000 R$ 72.000,0000 13/01/2021
15:53:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores do
TRE/AL, instalados no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com
fornecimento de material 
Porte da empresa: ME/EPP

04.637.738/0001-15 SEI SOLUCOES INTEGRADAS
LTDA

Sim Sim 1 R$ 124.104,0000 R$ 124.104,0000 13/01/2021
10:37:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores, com
fornecimento de material. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 124.104,0000 04.637.738/0001-15 14/01/2021 14:00:34:893
R$ 72.000,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:00:34:893
R$ 72.000,0000 16.858.835/0001-17 14/01/2021 14:00:34:893
R$ 46.479,9600 32.301.203/0001-04 14/01/2021 14:00:34:893
R$ 46.479,9600 12.487.586/0001-40 14/01/2021 14:00:34:893
R$ 46.479,9600 22.823.243/0001-62 14/01/2021 14:00:34:893
R$ 46.479,9600 24.798.024/0001-04 14/01/2021 14:00:34:893
R$ 46.479,0000 28.066.517/0001-00 14/01/2021 14:00:34:893
R$ 46.325,8500 10.949.452/0001-78 14/01/2021 14:00:34:893
R$ 46.325,0000 12.487.586/0001-40 14/01/2021 14:06:24:663
R$ 46.000,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:07:47:127
R$ 45.999,0000 12.487.586/0001-40 14/01/2021 14:19:03:643
R$ 45.950,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:19:17:143
R$ 45.940,0000 12.487.586/0001-40 14/01/2021 14:20:32:257
R$ 45.000,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:20:44:193
R$ 45.939,9900 24.798.024/0001-04 14/01/2021 14:21:15:257
R$ 44.996,1400 10.949.452/0001-78 14/01/2021 14:21:15:980
R$ 44.950,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:21:42:053
R$ 44.945,2800 10.949.452/0001-78 14/01/2021 14:22:12:890
R$ 44.939,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:22:38:140
R$ 44.935,8000 10.949.452/0001-78 14/01/2021 14:22:43:907
R$ 44.930,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:22:55:337
R$ 44.928,6800 10.949.452/0001-78 14/01/2021 14:22:56:737
R$ 44.900,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:23:12:837
R$ 44.895,5700 10.949.452/0001-78 14/01/2021 14:23:14:747
R$ 44.890,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:23:24:240
R$ 38.990,0000 12.487.586/0001-40 14/01/2021 14:25:15:383
R$ 44.888,4500 10.949.452/0001-78 14/01/2021 14:25:16:820
R$ 38.000,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:25:34:447
R$ 45.000,0000 24.798.024/0001-04 14/01/2021 14:32:54:197
R$ 43.325,8500 10.949.452/0001-78 14/01/2021 14:32:55:733
R$ 35.880,0000 12.487.586/0001-40 14/01/2021 14:34:18:890
R$ 34.999,0000 20.401.330/0001-04 14/01/2021 14:34:23:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 14/01/2021
14:06:04 Item Aberto.

Início 1a Etapa da
Disputa Fechada

14/01/2021
14:31:53

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
38.000,0000 e R$ 46.479,0000.

Encerrada Disputa 14/01/2021 Encerrada etapa fechada do item.
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Fechada 14:36:53

Encerrado 14/01/2021
14:36:53 Item encerrado.

Sorteio eletrônico 14/01/2021
14:36:53

Item teve empate real para o valor 46.479,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com
propostas empatadas.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

14/01/2021
14:55:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 20.401.330/0001-04.

Encerramento do
prazo de
Convocação - Anexo

14/01/2021
15:10:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE
MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.401.330/0001-04.

Aceite 14/01/2021
16:46:40

Aceite individual da proposta. Fornecedor: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 20.401.330/0001-04, pelo melhor lance de R$ 34.999,0000 e com valor negociado a R$
33.998,4000. Motivo: Valor corrigido na proposta.

Habilitado 18/01/2021
14:10:18

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO
LTDA - CNPJ/CPF: 20.401.330/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 14/01/2021
14:00:57

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro aberto o presente pregão eletrônico.

Pregoeiro 14/01/2021
14:01:10

Srs(as) Licitantes, inicialmente verificaremos a conformidade das propostas apresentadas, em
seguida será aberta a fase de lances.

Pregoeiro 14/01/2021
14:06:04

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 14/01/2021
14:31:53

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 38.000,0000
e R$ 46.479,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:36:53 do dia 14/01/2021.

Sistema 14/01/2021
14:36:53

O fornecedor da proposta no valor de R$ 46.479,0000 não enviou lance único e fechado para o item
1.

Sistema 14/01/2021
14:36:53

A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 14/01/2021
14:36:53

O item 1 está encerrado.

Sistema 14/01/2021
14:36:53

O item 1 teve empate real para o valor 46.479,9600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

Sistema 14/01/2021
14:36:53

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 14/01/2021
14:42:45

Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª
foi a primeira classificada para o item. Conforme determina a Legislação do Pregão Eletrônico

devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores. V.Sª aceita a nossa
contraproposta no valor de R$ 30.000,00?

Pregoeiro 14/01/2021
14:45:38

Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª
foi a primeira classificada para o item. Conforme determina a Legislação do Pregão Eletrônico

devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores. V.Sª aceita a nossa
contraproposta no valor de R$ 30.000,00?

20.401.330/0001-04 14/01/2021
14:45:38

Boa Tarde Sr. Pregoeiro, um momento por favor, estou verificando com a diretoria

Pregoeiro 14/01/2021
14:45:47

Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - Agradeço.

20.401.330/0001-04 14/01/2021
14:50:33

Sr. Pregoeiro ... consigo chegar no mínimo de R$ 34.000,00 ... infelizmente não consigo reduzir
mais.

Pregoeiro 14/01/2021
14:55:23

Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - Agradeço. Iremos convocar
anexo. Favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao valor negociado (R$ 34.000,00),
contendo a descrição completa do item e assinada. V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o

envio da proposta, conforme Edital.
Sistema 14/01/2021

14:55:34
Senhor fornecedor IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA, CNPJ/CPF:

20.401.330/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 14/01/2021

15:10:44
Senhor Pregoeiro, o fornecedor IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA,

CNPJ/CPF: 20.401.330/0001-04, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 14/01/2021

15:22:29
Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - Sr(a) Licitante, a proposta

encaminhada por V.Sª encontra-se em análise técnica que será efetuada pela unidade demandante.
Favor aguardar.

20.401.330/0001-04 14/01/2021
15:26:29

Estamos no Aguardo ... Obrigado.

Pregoeiro 14/01/2021
16:17:39

Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - Sr(a) Licitante, a unidade
requisitante ainda não procedeu a análise da proposta. Favor aguardar.

20.401.330/0001-04 14/01/2021
16:19:30

Estamos no aguardo.

Pregoeiro 14/01/2021
16:42:32

Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o
parecer técnico efetuado pela unidade demandante: ..."Em atenção ao Despacho PREG 0841498,

informamos que a descrição dos itens na proposta da empresa IRON ENERGY COMÉRCIO E
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA (0841478) é idêntica à do Termo de Referência, constante das
folhas 25 a 35 do Edital do Pregão Eletrônico ...

Pregoeiro 14/01/2021
16:43:06

Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - ... nº 96/2020 (0835042). Os
documentos apresentados pela empresa IRON ENERGY COMÉRCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

LTDA (0841494), relativamente aos requesitos dos atestados, estão em plena conformidade com as
especificações do edital, ou seja, atendem as prescrições exigidas do item 10.10.3. ...

Pregoeiro 14/01/2021
16:43:21

Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - ... Qualificação técnica e
profissional e seus subitens 10.10.3.1 a 10.10.3.4 constantes do Edital do Pregão Eletrônico

n&#870; 96/2020 (0835042) e do item 6 (fls. 30/31) do Anexo I - Termo de Referência, do mesmo
evento SEI. Dessa forma, devolvemos os presentes autos para continuidade das ações, tendo em

vista a conformidade da proposta ofertada. ..."
Pregoeiro 14/01/2021

16:44:25
Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - Aceitaremos a proposta de V.Sª

tendo em vista que a mesma encontra-se em conformidade, conforme o parecer técnico abaixo
transcrito.

Pregoeiro 14/01/2021
16:47:07

Para IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA - Passaremos para a fase de
verificação das documentos referentes ao processo de habilitação.

Pregoeiro 14/01/2021
17:43:31

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos,
amanhã, dia 15/01/2020, às 10:00 horas da manhã, tendo em vista o encerramento do horário

comercial que se aproxima. Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro 15/01/2021

10:30:25
Sras. Licitantes, bom dia!

Pregoeiro 15/01/2021
10:31:43

Por problemas técnicos, a sessão não pôde ser reaberta hoje, dia 15/01/2021, às 10:00h, conforme
previsto. Dessa forma, a reabertura da sessão fica remarcada para o dia 18/01/2021, às 14:00h,

horário de Brasília.
Pregoeiro 18/01/2021

14:00:58
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Sistema 18/01/2021
14:10:18

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos
na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 18/01/2021
14:10:36

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/01/2021 às 14:40:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

14/01/2021
17:47:00 Previsão de Reabertura: 15/01/2021 10:00:00.  Motivo: Encerramento do horário comercial.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

15/01/2021
10:28:46

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual: 03833099488-
HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . Justificativa: Problemas técnicos no acesso do pregoeiro titular.

Reativado 15/01/2021
10:29:04

Suspensão
Administrativa

15/01/2021
10:37:00

Previsão de Reabertura: 18/01/2021 14:00:00.  Motivo: Por problemas técnicos, a sessão não pôde ser
reaberta hoje, dia 15/01/2021, às 10:00h, conforme previsto. Dessa forma, a reabertura da sessão fica
remarcada para o dia 18/01/2021, às 14:00h, horário de Brasília.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

18/01/2021
13:41:49

Pregoeiro Anterior: 03833099488-HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . Pregoeiro Atual: 56502931472-JOAO
HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos do Pregão Eletrônico.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

18/01/2021
13:41:49

Pregoeiro Anterior: 03833099488-HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE . Pregoeiro Atual: 56502931472-JOAO
HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos do Pregão Eletrônico.

Reativado 18/01/2021
14:00:12

Abertura de Prazo 18/01/2021
14:10:18 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

18/01/2021
14:10:36 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/01/2021 às 14:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:49 horas do dia 18 de janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

JOAO 
HERMINIO DE 
BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma 
digital por JOAO 
HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2021.01.18 
16:41:08 -03'00'

WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:
37408259449

Assinado de forma digital por 
WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, 
ou=Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, 
ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado 
por AR Instituto Fenacon, 
cn=WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.01.18 16:52:21 -03'00'
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Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 343 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
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  0841307

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 NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

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: 0841560

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

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: 0842617

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  0842631

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0842790

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0842641

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: 0842754

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0842757

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0842758

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0842750

REGISTRO COMERCIAL: 0841490 (FLS. 01 A 05) E 0842647

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0841490 (FLS. 27)

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: DIRIGENTES - 0842637

CONSULTA CONSOLIDADA: 0842626 E 0842628 (CNJ)

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0842638

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0842629

CADASTRO CONTRIBUINTE MUNICIPAL:  0841490 (FLS. 23)

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 0842626

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: DIRIGENTES - 0842636 

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  0842792

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
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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  0842791

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: 0841478

Resultado Fornecedor: 0842760

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 18/01/2021, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0842902 e o código CRC 4C600C59.

0011212-16.2020.6.02.8000 0842902v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2021.
À ACAGE,
 
Em face da natureza dos serviços, seguem os autos,

na forma da regulamentação de regência.
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/01/2021, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0842923 e o código CRC 41F3F0D5.

0011212-16.2020.6.02.8000 0842923v1
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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 :  0011212-16.2020.6.02.8000
INTERESSADO  : Seção de Manutenção e Reparos
ASSUNTO : Pregão Eletrônico n.º 96/2020. Prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de Grupos Geradores. 

 

Parecer nº 61 / 2021 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 96/2020

 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos
preventivos e corretivos de Grupos Geradores deste Tribunal,
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus
anexos.
 
Licitante(s) vencedor(es): IRON ENERGY COMERCIO E
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA , CNPJ nº 20.401.330/0001-
04, pelo melhor lance de R$ 33.998,40 (trinta e três mil novecentos e
noventa e oito reais e quarenta 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 (0825428).
 
Verificado o procedimento, corroborado pela lista de

verificação concernente à fase de seleção do fornecedor apresentado
pelo pregoeiro responsável (0842902), a fim de concluírmos 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 confecção de nova
proposta pelo licitante vencedor que venha a melhor refletir os
valores a seguir dispostos, tendo em vista que a proposta por ele
apresentada apresenta incorreção quanto ao valor total anual a  ser
consignado:

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE PRAZO VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

1 EDIFÍCIO-SEDE:
(Descrição do item) MÊS 24  R$ 472,20  R$ 5.666,40

2
FÓRUM ELEITORAL DE
MACEIÓ: (Descrição do

item)
MÊS 24  R$ 472,20  R$ 5.666,40

3
EDIFÍCIO DA PRAÇA 

SINIMBU:   (Descrição do
item)

MÊS 24  R$ 472,20  R$ 5.666,40

VALOR TOTAL ANUAL  R$
16.999,20

 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

 R$
33.998,40

 
 
Concomitantemente, sugerimos a manifestação da

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral quanto ao atendimento ou não
ao prazo entre a divulgação da licitação e a realização do certame 
segundo os ditames insculpidos no art. 25 do Decreto n.º
10.024/2019, tendo em vista que a publicação do aviso do Edital se
deu em 21/12/2020 (0833534), com posterior informação de
alteração em 24/12/2020 (0835243), dentro, portanto, do período
previsto para o recesso forense deste Tribunal, o que pode ensejar na
mudança do início da contagem do prazo acima prescrito ao se
verificar que a realização do Pregão se deu
em 14/01/2021 (0842792).

 
Diante disso, recomendamos o retorno destes à
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Secretaria de Administração para conhecimento e providências,
alusivos ao primeiro óbice suscitado, como também a Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral para deliberação acerca do derradeiro
apontamento acima delineado. 

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
 

De acordo.
À Secretaria de Administração.
À Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
 
 

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora-Chefe 
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 (21/12/2020) - 0833534
DOU - Alteração Edital (24/12/2020) - 0835243
TRE/AL (24/12/2020) - 0835253
 

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 (21/12/2020) - 0833534
DOU - Alteração Edital (24/12/2020) - 0835243
TRE/AL (24/12/2020) - 0835253

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias úteis entre a
divulgação da licitação (publicação do aviso do
edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art.25.

NÃO

Publicação : 21/12/2020 (0833534)
Publicação alteração: 24/12/2020 (0835243)
Abertura das propostas: 14/01/2021 (0842792)
OBS.: a publicação do Edital se deu em data abrangida pelo
recesso forense 2020-2021, quando existe a firme possibilidade de
mudança do início da contagem do prazo prescrito neste item.  

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 0842792

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 (0842791)
OBS.: a publicação no DOU será efetuado na próxima fase

6
O comprovante da publicação do resultado da
licitação consta do processo? --

NÃO SE APLICA.
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6 licitação consta do processo?
Ref. Decreto n.º 10.024/2019, art. 8º, XIII, alínea "c".

--
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. 38, XII, combinado com o art. 32.

 SIM

Certidão SICAF (0842617)
Relatórios SICAF
(0842748, 0842749, 0842750, 0842752, 0842754, 0842757 e 0842758)
Certidão Justiça do Trabalho (0842631)
Consulta consolidada TCU (0842626 e 0842628)
Situação dos sócios majoritários (0842636 e 0843637)
Ato constitutivo empresa (0841490 - fls.1-5)
CNPJ (0842629)
Comprovante de contribuinte municipal (0841490 - fl.15)
Regularidade tributos municipais (0841490 - fl.23) 
Inscrição CREA/CAU (0841494 - fls.19-20)
Atestado de Qualificação técnica (0841494 - fls.14-16)
Certidão de Acervo Técnico - CAT(0841494 - fl.17)
Comprovante de profissional reconhecido (0841494 - fls.21-29)
Proposta final do licitante (0841478) - Obs.: enseja correção
Anuência da proposta (0841560)
Declaração cumprimento requisitos da LC 123/2006 (0842341 - fl.5)
Declaração de inexistência de fatos (0842341 - fl.3)
Declaração ciência e concordância com o edital (0842341 - fl.6)
Declaração de cota de aprendizagem (0842341 - fl.7)
Declaração de que não emprega menor (0842341 - fl.1)
Declaração de elaboração independente (0842341 - fl.4)
Declaração não utilização de trabalho forçado (0842341 - fl.2)
Declaração de acessibilidade (0842341 - fl.8)
CADIN (0842790)

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
Proposta final do licitante (0841478)
Ato constitutivo empresa (0841490 - fls.1-5)
Procuração e documento pessoal do procurador (0841490 - fls.6-7)

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 0842626 e 0842628

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 21/01/2021, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 21/01/2021, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0843483 e o código CRC 7B5E79F0.

0011212-16.2020.6.02.8000 0843483v25
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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 : 0011212-16.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO N.º 96/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE GRUPOS
GERADORES. 

 

Parecer nº 75 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhora Assessora-Chefe da ACAGE,
 
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

questionamento lançado no evento 0843483, acerca da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 96/2020 - manutenção
de grupos geradores:

 
"...Concomitantemente, sugerimos a
manifestação da Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral quanto ao atendimento ou não
ao prazo entre a divulgação da licitação e a
realização do certame  segundo os ditames
insculpidos no art. 25 do Decreto n.º
10.024/2019, tendo em vista que a publicação
do aviso do Edital se deu em
21/12/2020 (0833534), com posterior
informação de alteração em 24/12/2020
(0835243), dentro, portanto, do período
previsto para o recesso forense deste Tribunal,
o que pode ensejar na mudança do início da
contagem do prazo acima prescrito ao se
verificar que a realização do Pregão se deu
em 14/01/2021 (0842792)."
 

Para análise do tema, há que se referenciar a
Portaria  Presidência nº 526/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG,
publicada no DJEAL de 17/12/2020, que dispõe sobre o
horário de funcionamento da Justiça Eleitoral de Alagoas
durante o Recesso Forense 2020-2021:

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO que a Resolução TSE nº
18.154/1992 fixou o entendimento de que o
RecessoForense, instituído pelo art. 62 da
Lei nº 5.010/1.966, aplica-se à Justiça
Eleitoral;
CONSIDERANDO a essencialidade de alguns
serviços internos e externos, conforme a
instrução levada a efeito nos Processos
Administrativos nº 0012446-
33.2020.6.02.8000 e nº 0012884-
59.2020.6.02.8000;
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público que durante o
recesso forense 2020/2021, que ocorrerá
no período de 20 de dezembro de 2020 a
06 janeiro de 2021, este Tribunal
funcionará no horário de 08 às 13h,
excluídos os sábados, domingos e
feriados, com a indicação de pessoal sob
a responsabilidadedos titulares das
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diversas Unidades Administrativas,
observado o cronograma e a quantidade
diáriade servidores, fixada no Anexo
Único desta Portaria.
(...)
§ 4º Os servidores designados pela Presidência
c omo Pregoeiros, exclusivamente nos dias
previamente estabelecidos para a realização
de procedimentos licitatórios, poderão
compatibilizar o horário de trabalho com os
referidos procedimentos, bem como extrapolar
a jornada estabelecida, desde que comprovada
a imprescindibilidade da extrapolação a ser
aferida pelo titular dacaputSecretaria de
Administração e submetida à aprovação do
Presidente.
(...)
Art. 4º Durante o recesso forense ficam
suspensos os prazos dos fornecedores
relativos à entrega de material (mobiliário
e material de expediente) junto ao
Almoxarifado deste Tribunal, retomando-se a
contagem a partir do dia 7 de janeiro de 2021.
(Grifos não constam do original)

 
Conforme a prescrição acima, o Tribunal teve

expediente no período de recesso forense, sendo que o anexo
único da Portaria lista  a escala das diversas unidades, com
a da Secretaria de Administração, especialmente considerando
a Seção de Licitação e Contratos, constando dos autos do  PA
SEI nº  0012446-33.2020.6.02.8000.

Frise-se ainda que os Pregoeiros, a teor do § 4º, do
artigo 1º, estavam autorizados a trabalhar nos dias em que
houvesse procedimento licitatórios, o que implica entender
que poderia haver prazos correndo no citado recesso forense.

Ademais, a portaria suspendeu, especificamente, os
prazos dos fornecedores  para entregar materiais, não
tratando de outros prazos.

Por sua vez, o artigo 25, do Decreto nº
10.024/2019, que regulamenta o pregão, na forma eletrônica,
exige  prazo não inferior a oito dias úteis para a apresentação
das propostas:

 

Art. 25.  O prazo fixado para a apresentação
das propostas e dos documentos de habilitação
não será inferior a oito dias úteis, contado da
data de publicação do aviso do edital.

 
Quanto aos dispositivos editalícios que tratam da

interação dos potenciais licitantes com  a Administração, seja
para esclarecer dúvidas, solicitar informações e mesmo
impugnar o edital, tem-se que, conforme prevêem os
itens 15.2 e 15.5, abaixo transcritos, havia canais disponíveis
para manejá-los,  tanto por via eletrônica como
presencialmente no Protocolo: 

 
15 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
15.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data
designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
15.2. 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
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.
15.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração deste Edital e
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seus anexos, decidir sobre a impugnação no
prazo de até dois dias úteis contados da data
de recebimento da impugnação.
15.4. Acolhida a impugnação, será definida e
publicada nova data para a realização do
certame.
15.5. 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.
15.6.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 elaboraçãodo edital e dos
anexos.
15.7.As impugnações e pedidos de
esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à
impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do
processo de licitação.
15.8.As respostas aos pedidos de
esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema
e vincularão os participantes e a
administração.
 
 

No que se refere aos prazos, tem-se que o item 24.7
do edital preconiza que iniciam-se e vencem-se em dia de
expediente:

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
(...)

 

24.7.                   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.
(...)

 

24. 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.
 
24.12.             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.
 
24. 13 .             O Edital e seus anexos
poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço
especificado no item 24.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites
www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
 

Como visto, houve expediente, de forma
regulamentada, nos dias do recesso forense, o que afasta
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eventual empecilho para o prosseguimento do feito.
Igualmente não parece ter havido dificuldades para

acesso de informações, conforme facultam os itens 24.11 e
24.13 do edital, posto que as unidades da Secretaria do
Tribunal, especialmente da Secretaria de Administração,
encontravam-se abertas.

Inclusive há que se citar que foi exercida a
faculdade de se solictar esclarecimentos (0834806). Ademais,
de acordo com a ata do pregão (0842792), nove concorrentes
participaram do certame. 

 Dessa forma, considerando a data de 24/12/2020
como termo a quo para a contagem do prazo de oito dias
úteis, ainda assim   contando  os dias 28, 29 e 30/12/2020,
(excluindo os dias de 31/12/2020 a 06/01/2021, em que não
houve expediente na SLC, conforme tabela  constante no
evento 0824279,  nos autos do PA SEI nº 0012446-
33.2020.6.02.8000) e 7, 8, 9, 10 e 13/01/2021, obtem-se  o
prazo mínimo de 8 dias úteis, pelo que não haveria óbices ao
prosseguimento do feito.

 Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/01/2021, às 10:00, 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
0844433 e o código CRC F68E8989.

0011212-16.2020.6.02.8000 0844433v24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a extinção da Assessoria de Contas

e Apoio à Gestão, nos termos da Resolução TRE-AL
nº  16.106/2021, publicada em 22/01/2021, encaminhamos
estes autos para os providências e direcionados cabíveis.

 
Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 24/01/2021, às 09:13, 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
0845440 e o código CRC 41B4C2D9.

0011212-16.2020.6.02.8000 0845440v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2021.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para

conhecimento e manifestação acerca dos docs. sob
nº 0843483 e 0845440. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/01/2021, 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
0845778 e o código CRC E80F3E8C.

0011212-16.2020.6.02.8000 0845778v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2021.
Senhor Pregoeiro, 
 
A análise da regularidade da fase externa do Pregão

Eletrônico nº 96/2020 (0842792) foi iniciada pela ACAGE,
no Parecer nº 61 / 2021 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0843483),
ocasião em que aquela unidade  recomendou a confecção de
nova proposta pelo licitante vencedor que venha a melhor
refletir os valores a serem adjudicados, tendo em vista que a
proposta apresentada apresenta incorreção quanto ao valor
total anual a ser consignado. 

No que concerne à dúvida sobre eventual
irregularidade advinda do fato de que o prazo de publicação
do pregão transcorreu durante o recesso forense - outro
questionamento apontado pela ACAGE em sua análise - esta
Assessoria Jurídica manifesto-se no Parecer nº 75 / 2021 -
TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0844433), no sentido de que não
haveria óbices ao prosseguimento do feito.

Em razão da extinção da Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, nos termos da Resolução TRE-AL
nº  16.106/2021, publicada em 25/01/2021, devolvemos-lhe os
presentes autos para as diligências então recomendadas por
ocasião do Parecer nº 61 / 2021 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(0843483).

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 26/01/2021, às 16:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0846472 e o código CRC 1F06A134.

0011212-16.2020.6.02.8000 0846472v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 531 - TRE-AL/PRE/PREG

Senhora Assessora Jurídica Substituta,
 
Em atenção ao Despacho (0846472), informo que a Empresa Iron

Energy Comércio e Serviço em sua proposta (0841478), cumpriu com o
determinado no Edital (0835042), considerando que o valor apresentado na
proposta está de acordo com o item 8.5.1, onde o valor global correspondente
a 24 meses (prazo de vigência), combinado com o item 11.1 "d", contendo o
valor unitário, razão pela qual, não existe exigência no ato convocatório para
apresentação de valor anual.

 
À consideração superior.
 
Pregoeiro.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 26/01/2021, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0846540 e o código CRC F8CE3172.

0011212-16.2020.6.02.8000 0846540v10
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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 : 0011212-16.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : FASE EXTERNA PREGÃO 96/2020. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE GRUPOS DE GERADORES.

 

Parecer nº 98 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

 
Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Trata-se de análise da  regularidade do Pregão

Eletrônico nº 96/2020, visando à contratação de empresa para
prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos de
Grupos Geradores deste Tribunal, consoante especificações e
condições contidas no Edital (0835042).

Por ocasião do Parecer 61 (0843483), a ACAGE,
extinta pela Resolução TRE-AL nº 16.106/2021, iniciou a
análise do referido procedimento licitatório, recomendando
que fossem adotadas as seguintes diligências:

 
1) confecção de nova proposta pelo
licitante vencedor para melhor refletir os
valores total e anual;
2) manifestação desta AJ-DG  sobre
eventual irregularidade advinda do fato
de que o prazo de publicação do pregão
transcorreu durante o recesso forense.
 

Pois bem, com relação à confecção de nova
proposta, conforme informação trazida aos autos pela Seção
de Pregoeiros (0846540), tem-se que a empresa Iron Energy
Comércio e Serviço (0841478), cumpriu com o determinado
no Edital (0835042), considerando que o valor apresentado na
proposta está de acordo com o item 8.5.1 - segundo o qual o
valor global correspondente a 24 meses (prazo de vigência) -
  combinado com o item 11.1 "d" (valor unitário), razão pela
qual, não existe exigência no ato convocatório para
apresentação de valor anual. 

Quanto ao segundo ponto levantado pela ACAGE,
esta Assessoria Jurídica manifestou-se no Parecer nº 75 / 2021
- TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0844433), no sentido de que não
haveria óbices ao prosseguimento do feito.

Dado o decurso do trâmite deste processo, a
Certidão FGTS expirou no último dia 26 (0842617).

Com a renovação da consulta ao FGTS
(0846720), em complemento aos Pareceres 61 (0843483) e
75 (0844433), esta Assessoria Jurídica conclui pela legalidade
do presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 96/2020
e subsequente contratação da empresa IRON ENERGY
COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA , CNPJ
nº 20.401.330/0001-04, para prestação de serviços técnicos
preventivos e corretivos de Grupos Geradores deste Regional,
no valor total de R$ 33.998,40 (trinta e três mil
novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos),

Parecer 98 (0846680)         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 591



considerando a vigência de 24 meses, conforme proposta
comercial (0841478) e Termo de Adjudicação (0842791). 

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 27/01/2021, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 27/01/2021, às 13:34, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0846680 e o código CRC 3DAE925B.

0011212-16.2020.6.02.8000 0846680v14
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 20.401.330/0001-04
Razão Social: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA EPP
Endereço: R IGARAPAVA 12 / VILA VALPARAISO / SANTO ANDRE / SP / 09060-170

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

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

Validade:16/01/2021 a 14/02/2021 

Certificação Número: 2021011603283916431654

Informação obtida em 27/01/2021 12:45:19

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

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

 

CONCLUSÃO

Maceió, 27 de janeiro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento que objetiva a contratação de serviços

técnicos preventivos e corretivos de grupos geradores do TRE-AL, instalados
no Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum
Eleitoral de Maceió.

Com vista dos autos para análise da conformidade (0843483), a
extinta Assessoria de Contas e Apoio à Gestão – ACAGE, recomendou a
confecção de nova proposta pelo licitante vencedor de modo a melhor refletir
os valores previstos no contrato e, ainda, a oitiva da Assessoria Jurídica desta
Direção-Geral - AJ-DG para pronunciamento quanto à eventual
descumprimento de formalidade relativa à divulgação do certame que se deu
dentro do período do recesso judiciário.

Em Parecer de n.º 75 (0844433), a AJ-DG entendeu pela
regularidade dos atos praticados dentro do período de recesso. Por sua vez,
por meio da Informação de n.º 531 (0846540), o pregoeiro deste Tribunal dá
conta de que a proposta apresentada pelo vencedor da licitação cumpriu com
as exigências previstas no Edital de n.º 96/2020 (0835042), não havendo no ato
convocatório a obrigatoriedade para apresentação de valor anual.

Em razão da recente reestruturação da Secretaria do Tribunal
que promoveu a extinção da ACAGE, o feito foi submetido à AJ-DG que
concluiu pela legalidade do procedimento, não vislumbrando óbice à
homologação do aludido certame e posterior contratação da empresa IRON
ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA, CNPJ nº
20.401.330/0001-04.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, o saneamento das
recomendações promovidas pela extinta ACAGE, e, por fim, o pronunciamento
favorável da AJ-DG, faço estes autos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e no Decreto nº
5.450/2005.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/01/2021, às 19:14, 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
0846883 e o código CRC BD931010.

0011212-16.2020.6.02.8000 0846883v1

Conclusão GDG 0846883         SEI 0011212-16.2020.6.02.8000 / pg. 595



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 : 0011212-16.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 96/2020. Contratação. Serviços técnicos preventivos e corretivos de grupos geradores em uso neste Tribunal.

 

Decisão nº 167 / 2021 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Cuida-se do certame realizado para a contratação de

empresa para a prestação de serviços técnicos preventivos e
corretivos dos grupos geradores em uso neste Tribunal.

Deflagrado por meio de termo de referência elaborado
pela Seção de Manutenção e Reparos (0802277), e uma vez aprovada
o edital (0832860) respectivo, realizou-se o certame conforme os
registros que constam da ata (0842792). A seguir, o Senhor
Pregoeiro formalizou o Termo de Adjudicação (0842791).

Submetido o feito, posteriormente, à análise técnica da
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0846680), constata-se que o
opinativo salienta a regularidade do processo já que tanto o valor
apresentado pela melhor classificada é viável - posto que a
mensuração por período bienal foi viabilizado pelo ato convocatório,
que não exigiu cotação por lapso anual -, quanto o aspecto
relacionado à contagem do prazo para eventuais esclarecimentos ou
impugnações transcorreu sem qualquer prejuízo aos participantes,
razão pela qual consignou a legalidade inequívoca do pregão.

Assim sendo, e diante da certidão (0846720) que
comprova estar a licitante vencedora regular junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, acato a manifestação do
Senhor Diretor-Geral (0846883) para, com isso, autorizar a
contratação da empresa IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 20.401.330/0001-04, para que
atue, ao custo de R$ 33.998,40 (trinta e três mil novecentos e
noventa e oito reais e quarenta centavos) e pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, prestando serviços técnicos preventivos e corretivos
nos grupos geradores utilizados por este Tribunal.

Sigam os autos à Secretaria de Administração para a
materialização da contratação, emissão da nota de empenho e demais
providências que se fizerem necessárias à consecução desta
contratação.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/01/2021, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0847523 e o código CRC 4E0D0C4F.

0011212-16.2020.6.02.8000 0847523v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

posterior remessa à COFIN, para emissão da competente nota
de empenho, respeitado o regime de execução provisória do
Projeto de Lei Orçamentária de que trata o art. 65 da Lei nº
14.116/2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2021, às 17:35, 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
0851266 e o código CRC 5265ECB0.

0011212-16.2020.6.02.8000 0851266v1
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

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

   Data de envio: 08/02/2021 17:01:11
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6242626
   Data prevista de publicação: 09/02/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

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

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

13281860 Aviso de HomologaAAo PregAo EletrAnico nA 96-2020 -
ENERGY COMERCIO E SERVIAO DE MANUTENAAO LTDA.rtf

cdd08bb5986cd214
5342ce49479df7d9 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00 R$
132,16
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2021NE00021, emitida em 03/02/2021. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratado: FÁTIMA MARIA NOVELINO SEQUEIRA. Objeto: Ministrar aula no curso
"Atos, decisões Sentenças envolvendo o SFH e SFI. Questões controvertidas.Algumas
questões cartorárias de interesse da Justiça Federal". Modalidade de Licitação: Art. 25, II
c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido:
168419. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 556,00 (quinhentos e
cinquenta e seis reais). Proc. nº TRF2-EOF-2021/00020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0014740-96.2020.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.001.10.2021, firmada em 28/01/2021; Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-73; Fornecedora: IOS INFORMÁTICA ORGANIZAÇÃO E
SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 38.056.404/0001-70; Objeto: registro de preços para prestação de
serviço de consultoria para atualização, customização, instalação, configuração e
treinamento no software de atendimento para Help Desk "OTRS ITSM"; Vigência: 12 meses,
a partir da data de sua assinatura; Valor Total Estimado: R$ 98.000,00 para 1.000 horas de
serviço; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 012/2020-RP, com fundamento no
artigo 15, da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, na Lei nº 8.248/91, no Decreto nº
7.892/13, no Decreto nº 10.024/19, no Decreto nº 9.507/18, na Instrução Normativa
SGD/ME nº 01/19, na Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/17, na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03/18, na Lei Complementar n° 123/06, no Decreto n° 8.538/15, no Decreto
nº 7.174/10 e no Decreto nº 7.746/12; Signatários: pelo TRF 3ª Região, o Sr. Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e, pela Fornecedora, o Sr. Marcelo Von Collen
Muller Thome Torres, Sócio.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020 - UASG 90029

Nº Processo: 0037903-08.2020. Objeto: Registro de Preços para fornecimento de
materiais e serviços de chaveiro para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região.. Total
de Itens Licitados: 7. Edital: 09/02/2021 das 11h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista,
1842 - Torre Norte - 11º Andar, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00037-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 09/02/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
25/02/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/02/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Primeiro ao Contrato nº 02/2020. Contratante: TRF 4ª Região.
Contratada: ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI. OBJETO: Prorrogação da
vigência do contrato de serviços de manutenção do grupo gerador de energia instalado
no prédio-sede do TRF4, por mais 12 meses, a partir de 07/02/2021. DOT
ORÇAMENTÁRIA: PT-168396, ND 3390.39 e 3390.30 e reforços às Notas de Empenho
2021NE500851 e 2021NE500852. Valor Estimado Total: R$ 17.936,02. PA: 0007374-
13.2019. Assinatura: Márcia Elisa Neto Abrão, Diretora Administrativa, em exercício, em
05/02/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 40/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
24/12/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, para possível e futura aquisição de equipamentos controladores wirelles, pontos de
acesso indoor e tablets com tecnologia de conexão 4g, de acordo com as especificações do
Termo de Referência (Anexo I do edital).

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIDEC - 08/02/2021) 070002-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2020

Processo Administrativo SEI nº 0011212-16.2020.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 28/01/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 96/2020, que tem por
objeto a prestação de serviços técnicos preventivos e corretivos nos Grupos Geradores
utilizados no TRE/AL, em que foi adjudicado à empresa IRON ENERGY COMERCIO E
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 20.401.330/0001-04, pelo valor de R$
33.998,40, durante o período de 24 meses, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 8 de fevereiro de 2021.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos, em
Substituição

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 13158/2017 TRE-AM Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.
04/2018, de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala cofre,
incluindo treinamento e o fornecimento de peças ou quaisquer outros insumos
necessários. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: FLASHX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Fundamentação Legal: Lei
n. 8.666/93, em especial o seu Art. 57, inciso II, e alterações posteriores. Do Objeto:
alteração do caput da CLÁUSULA SEGUNDA (Do Preço e da Forma de Pagamento); e a
alteração do caput da CLÁUSULA QUINTA (Da Vigência). Do Preço: valor mensal estimado
de R$ 35.568,76 (trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e seis
centavos), para o serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva em sala cofre,
perfazendo o valor anual estimado de R$ 426.825,13 (quatrocentos e vinte e seis mil,
oitocentos e vinte e cinco reais e treze centavos), bem como o valor unitário estimado
para recarga de gás FM-200 de R$ 30.650,00 (trinta mil, seiscentos e cinquenta reais),
perfazendo o valor total estimado para duas recargas de R$ 61.300,00 (sessenta e um mil,
e trezentos reais). Totalizam ambos os preços estimados em R$ 488.125,13 (quatrocentos
e oitenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e treze centavos) anual. Da Vigência: o
prazo de vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de 01/03/2021 a 28/02/2022. Data da
Assinatura: 29/01/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0060135-65.2015.6.05.8000. OBJETO: Locação de imóvel em Itarantim -
BA. FAVORECIDA: ISLENE CORDEIRO DOS SANTOS SOUZA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X,

da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elementos 3.33.90.36.15, 3.33.90.39.43 e
3.33.90.39.44; Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR MENSAL: R$ 1.568,51. RAT I F I C AÇ ÃO :
Raimundo de Campos Vieira, em 08/02/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 02/2021, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
EIRELI, para eventual aquisição de nobreaks, estabilizadores, baterias estacionárias, suportes para nobreaks e lâmpadas. 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 TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0137906-46.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
assinatura. ASSINATURA: 08/02/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Silney Longaray.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 5 Lâmpadas LED Tubular Tipo T8
Marca / Modelo: Empalux / TL20316

500 R$ 10,09

Salvador, 08 de fevereiro de 2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo à Carta-Contrato de prestação de serviços de publicação de atos oficiais no diário oficial do Estado do Espírito Santo. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral
do Espírito Santo. Contratado: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIOES. CNPJ: 28.161.362/0001-83. Resumo do Objeto: Prorrogação da vigência contratual. Novo prazo de vigência:
11/06/2021 a 10/06/2022. Fundamentação Legal: art. 57, II e 58, I, da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 04/02/2021. Processo: 0001018-23.2019.6.08.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS'

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 01/21. PROCESSO SEI N º: 0036694-80.2019.6.17.8000 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 88/20 - Eletrônico. OBJETO: registro de preços

para eventual fornecimento de material/serviço, conforme tabela abaixo. BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ: 22.065.938/0001-22, VIGÊNCIA: 09/02/2021 a

09/02/2022. DATA DE ASSINATURA: 05/02/2021.

. ITEM M AT E R I A L UNID QUANTIDADE MÁXIMA
R EG I S T R A DA

PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO
(R$)

. 1 Frigobar Un 30 993,91
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