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

 

Memorando nº 155 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 13 de fevereiro de 2019.

Para: COSEG/SAD.
Assunto: Processo de contratação dos projetos executivos
complementares da antiga sede do TRE-AL - Praça Sinimbu.

 

Senhor Coordenador,
 
A Seção de Manutenção e Reparos vem por

intermédio deste, apresentar o termo de referência para a
contratação dos projetos executivos complementares da
antiga sede do TRE-AL, elaborado pelo engenheiro civil,
Erivaldo José de Souza.

Esta contratação integra o planejamento da
Presidência e Direção Geral quanto a utilização do prédio da
antiga SEDE do TRE-AL para a implantação temporária de
todos os cartórios eleitorais da capital, os quais atualmente
estão sediados no Fórum Eleitoral de Maceió.

Por fim, encaminho estes autos para análise e
deliberação de Vossa Senhoria.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/02/2019, às 15:35, 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
0501012 e o código CRC FB9F933E.
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Apresentação 
 

O Sindicato dos engenheiros da Bahia apresenta aos profissionais do Sistema CONFEA/CREA a edição 

2018 da Tabela de Honorários Profissionais, que além de atualizar os valores constantes na tabela 

anterior incluiu novos serviços. A nossa tabela tem como objetivo fornecer subsídios aos profissionais, 

contratantes e órgãos de fiscalização e de regulação na elaboração de orçamentos para viabilizar a 
execução dos serviços com qualidade técnica e cumprindo os prazos estabelecidos nos contratos. 

É importante ressaltar que esta tabela é uma referência de preços mínimos, cabendo a cada 

profissional estabelecer os preços de acordo com a sua experiência, conhecimento técnico e o 

mercado. Tendo a vista a complexidade dos serviços de Engenharia, é fundamental que o profissional 

faça uma análise criteriosa do termo de referência, dos projetos e dos escopos das atividades que 
serão desenvolvidas; dos produtos e dos prazos para conclusão das obras. 

Esta tabela é uma reafirmação do SENGE–BA de 80 anos de Compromisso com a Engenharia e o 
Brasil. 

 
 
 

Salvador 11 de dezembro de 2017 

 

Engenheiro Civil Ubiratan Félix Pereira dos Santos 

Presidente do SENGE–BA 

Professor do IFBA 
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Edição 2018 
 
 

Condições básicas e legislação 
 
1. No desempenho de suas atividades, cabe ao profissional observar rigorosamente os funda- 

mentos legais envolvidos, em especial: 
 

• Decreto 23.196/33 - Regula o exercício da profissão do agrônomo; 
 

• Decreto Federal 23.569/33 - Regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto 

e agrimensor; 
 

• Lei 4.076/62 - Regula o exercício da profissão do geólogo; 
 

• Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 
 

• Lei Federal 4.950-A/66 - Dispõe sobre a remuneração dos profissionais diplomados em 

engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária; 
 

• Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e enge- 

nheiro agrônomo; 
 

• Lei Federal 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor; 
 

• Lei Federal 9.610/98 - Atualiza e Consolida o Direito Autoral; 
 

• Resoluções do CONFEA Nº 1002/02 e 1004/03 - Código de Ética Profissional; 
 

• Resoluções do CONFEA Nº 218/73, 1010/2005 e 1073/2016 - Atribuições. 
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2. É obrigatória a apresentação prévia do orçamento, conforme estabelece o Artigo 40 do Códi- 

go de Defesa do Consumidor. No mesmo expediente, é importante estabelecer as condições 

inerentes ao trabalho, sendo indispensável torná-lo uma ORDEM DE SERVIÇO, que autoriza 

a execução dos trabalhos. Os serviços só devem ser iniciados após a anuência expressa do 

Contratante (Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor). 
 

3. Para cada contrato deve ser emitida a correspondente ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica, em observância às resoluções do sistema CONFEA / CREA. A ART é emitida pelo 

profissional para cada atividade de engenharia. Quando o projeto ou estudo envolve mais de 

uma atividade de engenharia, deve ser emitida uma ART para cada atividade (ART’s vincu- 

ladas). 
 

4. Cada profissional tem suas atividades limitadas pelo conteúdo do seu curso de graduação, o 

que se reflete nas habilitações que lhe são conferidas pelo CREA. A execução de trabalhos 

fora das habilitações legais do profissional pode submeter o mesmo a processo de multa e de 

falta ética pelo CREA, por exorbitância das atribuições. 
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Condições específicas 
 
Por projeto completo entende-se o conjunto de desenhos, acompanhado de especificações, me- 

morial descritivo e listas de materiais, conjunto este contendo todas as informações necessárias 

à perfeita execução da obra e ao concatenamento dos projetos complementares, se houverem. 
 

O projeto deverá ser entregue em 1 (uma) cópia impressa em papel opaco, acompanhada dos 

respectivos arquivos gravados em mídia eletrônica. Cópias adicionais serão fornecidas mediante 

reembolso dos custos envolvidos. 
 

Para qualquer modificação no projeto, durante a execução, ou após a obra concluída, é impres- 

cindível a anuência do profissional autor do projeto, ocasião em que serão negociados os hono- 

rários correspondentes. 
 

O projeto contratado só deverá se executado para os fins e locais para os quais foi elaborado.  

A reprodução do projeto depende da autorização prévia e expressa do profissional autor. Nesta 

hipótese, o profissional fará jus a uma remuneração na forma indicada nas tabelas respectivas. 
 

A entrega do memorial de cálculo, quando solicitado pelo Cliente, implicará num acréscimo do 

preço do projeto, no percentual indicado nas tabelas. O mesmo se aplica à elaboração do orça- 

mento da execução das obras projetadas. 

 
 
 

Referência de preços 
Os preços apresentados estão referidos ao valor nominal do CUB (Custo Unitário Básico) mé- 

dio, que é o índice setorial da indústria da construção civil, calculado pelos parâmetros da Lei 

4.591/64 e NBR 12.721/93, da ABNT. 
 

O CUB tem variação mensal e é calculado e divulgado pelo SINDUSCON – Sindicato da Indús- 

tria da Construção Civil do Estado da Bahia, podendo os seus valores serem obtidos no site 

www.sinduscon-ba.com.br. 
 

Salvador, dezembro de 2018 
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PREÇO  R$ / 

HORA EFETIVA DE

CONSULTORIA 

Notas: 

 
 

 

Tabela 1 Serviços de Consultoria 
 

ATÉ 20 

HORAS 

ATÉ 30 

HORAS 

ATÉ 40 

HORAS 

ATÉ 80 

HORAS 

ACIMA DE 80 

HORAS 

181,01 160,12 139,25 111,39 90,51 

 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. Esta Tabela aplica-se à consultoria em todas as áreas da Engenharia, sendo o valor cobrado por hora. 

3. Os preços não incluem as despesas de deslocamento (transporte, alimentação e hospedagem), as quais deverão ser reembol- 
sadas pelo Cliente. 

4. O tempo gasto no deslocamento e as horas à disposição do Cliente serão cobrados a R$ 69,62 / hora 

5. O deslocamento em veículo próprio do profissional será cobrado à base de R$ 3,48 / km rodado. 
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Tabela 2 Direção e Administração de Construções 
 

 

 

 

 
Natureza das obras 

SERVIÇOS - PREÇO MENSAL EM R$ /m² 

CONSTRUÇÕES 

SIMPLES 

CONSTRUÇÕES 

CORRENTES 

EXECUÇÃO 

NÃO USUAL 

COMERCIAIS 6,96 9,74 11,13 

CONJUNTOS HABITACIONAIS 4,18 4,87 6,96 

CONSTRUÇÕES POPULARES 4,87 5,56 6,68 

ESCOLARES 4,87 5,56 7,65 

ESPECIAIS 8,35 10,43 15,31 

HOSPITALARES 6,96 8,35 15,31 

HOTELARIAS 6,26 7,23 11,13 

INDUSTRIAIS 5,56 6,96 10,85 

PREDIAIS 4,18 5,56 8,35 

RESIDENCIAIS 6,96 9,74 13,91 
 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. Os preços não incluem as despesas com transporte, alimentação e hospedagem para serviços fora do domicílio do Profissional, 
hipótese em que as mesmas deverão ser reembolsadas pelo Cliente. 

3. Nos casos de contratos por administração, recomenda-se cobrança do percentual de 15 % (quinze por cento) sobre o valor total 
da obra (material mais mão de obra). 

4. Os preços sofrerão uma redução de 5 % (cinco por cento) para cada 1000 m2 de área construída até o limite de 30 % (trinta 
por cento) de redução. 

Notas: 
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Tabela 3 Fiscalização de Obras 
 

SERVIÇOS - CUSTO MENSAL EM R$ / m² 

 
 
 

NATUREZA DAS OBRAS 
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COMERCIAIS 3,62 3,62 2,78 2,65 2,08 - 2,71 - 

  CONJUNTOS HABITACIONAIS 
3,62 3,62 2,78 2,37 2,37 0,91 - 0,91 

CONSTRUÇÕES POPULARES 2,71 2,71 1,81 1,81 1,40 - - 0,91 

ESCOLARES 2,71 2,71 1,81 1,81 1,40 - - 0,91 

ESPECIAIS 4,87 5,43 4,87 4,18 4,18 1,81 2,71 0,91 

HOSPITALARES 4,52 5,43 4,18 3,90 4,18 1,81 2,71 0,91 

HOTELARIAS 4,52 4,52 4,18 3,62 4,18 0,91 2,71 0,91 

INDUSTRIAIS 3,62 2,78 2,78 2,78 2,50 2,25 1,81 0,91 

PREDIAIS 2,71 2,71 2,50 1,81 2,65 0,91 1,81 - 
 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. Os preços não incluem as despesas com transporte, alimentação e hospedagem para serviços fora do domicílio do Profissional, 
hipótese em que as mesmas deverão ser reembolsadas pelo Cliente. 

3. Os preços sofrerão uma redução de 5 % (cinco por cento) para cada 1000 m2 de área construída até o limite de 30 % (trinta 
por cento) de redução. 

Notas: 
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Tabela 4 Projetos Civis 

 

 

 

 

NATUREZA DOS SERVIÇOS 

PROJETOS CIVIS - PREÇOS EM R$ / m² 

 

<=120m² 
121 A 

300m² 

301 A 

1000m² 

1000 A 

5000 m² 

5000 A 

10.000 m² 

ACIMA DE 

10.000 m² 

AUDITÓRIOS E TEATROS - 50,09 55,66 52,70 48,70 41,74 

CENTROS DE CONVENÇÕES - 41,74 44,53 38,95 36,17 32,00 

CONJUNTOS HABITACIONAIS - 27,82 30,61 27,82 25,04 20,87 

ESCOLAS E COLÉGIOS - 34,79 38,95 33,39 27,82 25,04 

HOSPITAIS E HOTÉIS - 50,09 47,31 41,74 37,57 36,17 

PARQUES, PRAÇAS E QUADRAS - 26,44 23,66 18,09 15,31 13,91 

PENITENCIÁRIAS E QUARTÉIS - 55,66 52,88 41,74 37,57 36,17 

PRÉDIOS COMERCIAIS - 30,61 27,82 25,04 20,87 19,48 

PRÉDIOS INDUSTRIAIS E GALPÕES - - 37,57 34,79 30,61 27,82 

PRÉDIOS RESIDENCIAIS - 34,79 32,00 27,82 25,04 22,26 

RESIDÊNCIAS 20,87 50,09 62,61 69,57 - - 

SHOPPING CENTER - 55,66 48,70 41,74 37,57 36,17 
 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. No caso de repetições com plantas-tipo, o preço será calculado pela soma das áreas não repetidas, mais a área a ser reprodu- 
zida, mais 75 % da soma das áreas repetidas. 

3. Em caso de repetições, caberá ao autor um percentual sobre o custo atualizado do projeto, na seguinte base: 

• 1 a 5 repetições da mesma obra: 30 % do valor do projeto por cada repetição 

• 6 a 10 repetições da mesma obra: 20 % do valor do projeto por cada repetição 

• 11 a 20 repetições da mesma obra: 15 % do valor do projeto por cada repetição 

4. Os preços serão majorados em 30 % caso o contrato inclua o fornecimento do orçamento das obras projetadas. 

Notas: 
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Tabela 5 Projetos Civis − Estradas e Ruas 
 

 

NATUREZA DOS SERVIÇOS 

PREÇOS EM R$ / km 

VIAS 

URBANAS 

ESTRADAS 

MENORES QUE 7 km 

ESTRADAS 

MAIORES QUE 7 km 

SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO 7.193,49 5.537,74 4.619,43 

ESTUDOS DE TRÁFEGO 389,59 292,19 250,45 

ESTUDOS GEOLÓGICOS 758,31 584,39 486,99 

ESTUDOS HIDROLÓGICOS 1.516,62 1.168,77 973,97 

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 1.989,69 1.530,53 1.252,26 

ESTUDOS GEOTÉCNICOS 1.558,36 1.182,69 1.015,72 

PROJETO GEOMÉTRICO 2.087,09 1.614,02 1.335,73 

PROJETO DE TERRAPLENAGEM 1.356,60 1.029,63 848,75 

PROJETO DE DRENAGEM O.A.C. 2.281,88 1.753,15 1.460,96 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 473,07 361,76 306,11 

PROJETO DE INTERSEÇÕES 473,07 361,76 306,11 

PROJETO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E 

PROTEÇÃO 1.906,21 1.460,96 1.224,42 

PROJETO SINALIZ. CERCAS DEFENSAS 946,15 737,44 612,21 

CADASTRO 1.182,69 904,40 737,44 

ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO 556,55 445,24 361,76 
 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

Notas: 
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Tabela 6 Cálculo Estrutural 

 

 

 

 

 

 

 

 
NATUREZA DOS SERVIÇOS 

CÁLCULO ESTRUTURAL - R$ / m2 
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AUDITÓRIOS, TEATROS E CENTRO 

DE CONVENÇÕES 22,26 22,96 22,96 25,04 33,39 24,35 24,35 

ESCOLAS E COLÉGIOS 21,57 22,26 22,26 25,04 27,82 22,96 22,96 

GALPÕES SEM COBERTURA 8,35 - - 11,13 12,53 - - 

GALPÕES COM COBERTURA 12,53 - - 15,31 17,39 - - 

GALPÕES S/ COBERTURA C/ PONTE 

ROLANTE 11,83 
- - 

13,91 16,00 
- - 

GALPÕES C/ COBERTURA C/ PONTE 

ROLANTE 20,87 
- - 

23,66 32,00 
- - 

HOSPITAIS E HOTÉIS 20,87 21,57 21,57 23,66 25,04 22,26 22,26 

PENITENCIÁRIAS E QUARTÉIS 21,57 22,26 22,26 23,66 26,44 22,26 22,26 

PRÉDIOS COMERCIAIS 20,87 21,57 21,57 23,66 25,04 22,26 22,26 

PRÉDIOS INDUSTRIAIS 20,87 21,57 21,57 23,66 24,35 22,26 22,26 

SHOPPING CENTER 21,57 22,26 22,26 30,61 24,35 22,26 22,26 
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NATUREZA DOS SERVIÇOS 

CÁLCULO ESTRUTURAL  - R$ / m3 (*) 
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PISCINAS 83,48 50,09 25,04 15,31 8,35 6,96 4,18 

RESERVATÓRIOS ENTERRADOS 89,05 54,26 26,44 16,69 12,53 8,35 5,56 

RESERVATÓRIOS SEMI-ENTERRADOS 86,27 52,88 27,82 16,69 12,53 6,96 4,18 

RESERVATÓRIOS ELEVADOS 136,36 87,66 44,53 37,57 32,00 22,26 13,91 
 

 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. Os valores serão aplicados separadamente a cada piso ou teto 

3. No caso de entrega da memória de cálculo, aplicar o percentual de 20 % sobre o preço do projeto. 

4. No caso de repetições com plantas-tipo, o preço será calculado pela soma das áreas não repetidas, mais a área a ser re- 
produzida, mais 75 % da soma das áreas repetidas. 

5. Em caso de repetições concedidas, caberá ao autor uma remuneração calculada sobre o custo atualizado do projeto, na se- 
guinte base: 

• 1 a 5 repetições da mesma obra: 30 % do valor do projeto por cada repetição 

• 6 a 10 repetições da mesma obra: 20 % do valor do projeto por cada repetição 

• 11 a 20 repetições da mesma obra: 15 % do valor do projeto por cada repetição 

(*) O volume a ser considerado é o volume de armazenamento em m3. 

Notas: 
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Tabela 7 Cálculo Estrutural de Residências 

 

 

 

ITEM TIPO DA EDIFICAÇÃO %CUB / m2 PREÇO R$/m2 

1 Casa simples sem os adicionais abaixo relacionados 1,9 25,99 

ADICIONAIS 

 

ITEM 
 

OCORRÊNCIA 
Percentual a ser acrescido ao preço por 

m2 

2 Transição de pilares 5,00 % 

3 Laje plana sem vigas 5,00 % 

4 Laje protendida 10,00 % 

5 Viga protendida 10,00 % 

6 Estrutura prémoldada 20,00 % 

7 Estrutura em alvenaria estrutural 15,00 % 

8 Grau de complexidade do projeto Percentual à critério 

9 Entrega do memorial de cálculo 20% 

 

Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.368,12) 

1. A área a ser considerada é a área total construída de Prefeitura acrescida das seguintes áreas adicionais (se houver): 

• Área estrutural da cobertura (laje de  cintamento) 

• Área dos muros e contenções externas 

• Área das paredes, fundo e tampa de piscinas e caixas d’água 

• Área de laje de sub-pressão 

• Outras eventuais áreas estruturais não incluídas acima 

2. Em caso de casas de vila ou condomínio horizontal, considerar apenas casas ou bloco de conjunto de casas idênticas. A área 
total a considerar será: 

Área total = áreas comuns + área de 1 casa + 25 % da área das demais casas (até 6 casas) + 15 % da área (de 7 até 11 
casas) + 10 % da área (acima de 11 casas) 

3. Áreas comuns = (área estrutural total) - (nº de casas x área de 1 casa) 

4. Tabela baseada na seção “Honorários de Referência de Projetos de Estrutura”, da ABECE - Associação Brasileira de Engenharia 
e Consultoria Estrutural. Para maiores informações, acessar: www.abece.com.br 

Notas: 
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Tabela 8 Cálculo Estrutural de Edifícios Residenciais 
 

 

ITEM 
 

TIPO DA EDIFICAÇÃO 
%CUB / 

m2 

PREÇO 

R$/m2 

 

1 
Edifício residencial de 8 pavimentos com apartamentos de baixo padrão 

sobre pilotis com 2 eixos de simetria 

 

0,90 
 

12,31 

 

2 
Edifício residencial de 12 pavimentos com apartamentos de baixo padrão 

sobre térreo e 1 subsolo com 2 eixos de simetria 

 

1,05 
 

14,37 

 

3 
Edifício residencial com apartamentos de médio padrão sobre térreo e 2 

subsolos com 1 eixo de simetria 

 

1,25 
 

17,10 

 

4 
Edifício residencial com apartamentos de alto padrão sobre térreo e 3 

subsolos sem eixo de simetria 

 

1,60 
 

21,89 

 

ADICIONAIS 

 
ITEM 

 
OCORRÊNCIA 

Percentual a ser 

acrescido ao 

preço por m2 

1 Subsolos adicionais à edificação característica + 2,0 % / subsolo 

2 Falta de simetria em relação à edificação característica +7,5 % / simetria 

 

3 
Pavimentos especiais na torre-tipo (lofts, plantas diferentes, todos os pav. Duplex, 

etc.) 

 

+ 10,0% 

4.1 Mezanino sobre o pavimento térreo + 0,5 % 

4.2 Duplex na cobertura + 2,0 % 

4.3 Penthouse na cobertura + 1,0 % 

4.4 Pavimento técnico + 0,5 % 
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ADICIONAIS 

 
ITEM 

 
OCORRÊNCIA 

Percentual a ser 

acrescido ao 

preço por m2 

5.2 Parede diafragma + 1,0 % 

5.3 Cortina com tirantes definitivos + 1,0 % 

5.4 Muros de arrimo externos à edificação + 1,0 % 

5.5 Lajes de subpressão + 2,0 % 

6.1 Protensão geral: toda a estrutura protendida + 15,0 % 

6.2 Proteção localizada: protensão em térreos e subsolos + 5,0 % 

6.3 Protensão específica: protensão no pavimento tipo + 3,0 % 

7.1 Transição leve: apenas alguns pilares deixam de existir em um pavimento + 5,0 % 

7.2 Transição normal: metade dos pilares não podem seguir o subsolo + 10,0 % 

7.3 Transição pesada: pilares mudam de posição no térreo e subsolo + 20,0 % 

8.1 Sistema construtivo em alvenaria estrutural + 15,0 % 

8.2 Sistema construtivo com uso de pré-moldados + 20,0 % 

 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. A área a ser considerada é a área total construída de Prefeitura. 

3. Em caso de torres repetidas e idênticas em um empreendimento, aplicar sobre a área das demais torres o fator de 25%. 

4. No caso de entrega da memória de cálculo, aplicar o percentual de 25 % sobre o valor total dos adicionais. 

5. Tabela baseada na seção “Honorários de Referência de Projetos de Estrutura”, da ABECE - Associação Brasileira de Engenharia 
e Consultoria Estrutural. Para maiores informações acessar: www.abece.com.br. 

Notas: 
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Tabela 9 Saneamento 
 

 

NATUREZA DAS OBRAS 

PROJETO DAS REDES - PREÇOS EM R$ / ha 

EXCEDENTE 

ATÉ 2 ha 

EXECEDENTE 

DE 2 ATÉ 5 ha 

EXCEDENTE 

DE 5 ATÉ 25 ha 

EXCEDENTE 

ACIMA DE 25 ha 

DRENAGEM DE TERRENOS 3.951,55 2.643,65 681,78 459,16 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3.951,55 2.643,65 681,78 459,16 

ESGOTO SANITÁRIO 4.633,34 3.047,14 793,09 793,09 
 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. Exemplo de cálculo para um terreno com área de 12 ha: 

Custo do projeto de drenagem: (3.951,55 x 2) + (2.643,65 x 3) + (681,78 x 7) = 20.606,51. 

3. Os preços serão majorados em 30% caso o contrato inclua o fornecimento do orçamento das obras projetadas. 

Nota: 
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Tabela 10 Instalações Hidráulicas e Mecânicas 

 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 
NATUREZA DOS SERVIÇOS 

PROJETO DAS INSTALAÇÕES - PREÇOS EM R$  / m² (1)
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AUDITÓRIOS E TEATROS 3,90 - - - - - 3,90 - 15,31 

CENTRO DE CONVENÇÕES 10,71 4,18 - - - 1,53 3,90 1,81 12,24 

CONJUNTOS HABITACIONAIS 7,93 4,18 - - - 1,53 3,33 1,81 18,09 

ESCOLAS E COLÉGIOS 9,46 4,18 1,53 1,53 4,31 1,53 3,33 1,81 18,09 

HOSPITAIS 23,66 5,15 2,08 2,08 4,31 2,08 4,60 3,06 36,17 

HOTÉIS 19,48 5,15 2,08 2,08 4,31 1,53 4,60 1,81 30,61 

PENITENCIÁRIAS E QUARTÉIS 10,71 4,18 - - - 1,53 3,90 3,06 12,53 

PISCINAS 2,23 - - - - - - - - 

PRÉDIOS COMERCIAIS 7,93 4,18 - - - 1,53 3,33 1,81 12,24 

PRÉDIOS INDUSTRIAIS E 

GALPÕES 3,90 1,40 1,53 1,53 2,23 2,08 1,95 3,06 12,53 

PRÉDIOS RESIDENCIAIS 9,60 4,18 - - - 1,53 3,33 1,81 18,09 

RESIDENCIAS 10,71 - - - - 2,23 - - 30,61 

SHOPPING CENTER 10,30 4,18 - - - 1,53 3,33 1,81 12,53 
 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. Os preços da coluna “Água” incluem água fria, quente, esgoto sanitário e pluvial 

3. Os preços da coluna “Gases” deverão ser aplicados para cada gás separadamente. 

4. Os preços serão majorados em 30 % caso o contrato inclua o orçamento das obras projetadas. 

Notas: 
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Tabela 11 Instalações Elétricas e de Comunicações 
 

 
 
 

 
NATUREZA DOS SERVIÇOS 

  PROJETO DAS INSTALAÇÕES - PREÇO EM R$ / m²  
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AUDITÓRIOS E TEATROS 4,73 1,40 2,78 2,37 2,23 1,40 - - 

CENTROS DE CONVENÇÕES 4,73 1,40 2,78 2,37 2,23 1,40 - - 

CONJUNTOS HABITACIONAIS 5,01 - - 1,81 - - - - 

ESCOLAS E COLÉGIOS 3,62 - 2,08 1,81 1,81 1,12 0,97 1,81 

HOSPITAIS 6,82 - 3,62 3,33 3,33 2,08 1,40 2,08 

HOTÉIS 5,43 - 3,48 3,20 3,33 2,08 1,40 - 

PARQUES, PRAÇAS E QUADRAS 0,14 0,28 - - 0,18 - - - 

PENITENCIÁRIAS E QUARTÉIS 5,43 - - 2,65 2,78 1,81 0,97 - 

PRÉDIOS COMERCIAIS 4,18 0,97 3,33 2,08 2,08 1,40 - - 

PRÉDIOS DIVERSOS 5,01 0,42 3,48 2,23 2,23 - - - 

PRÉDIOS INDUSTRIAIS E GALPÕES 6,82 0,42 - 2,23 2,23 1,40 - - 

PRÉDIOS RESIDENCIAIS 4,18 0,97 - 2,23 1,40 - - - 

RESIDÊNCIAS 6,82 - - 3,33 3,33 2,08 - - 

SHOPPING CENTER’S 4,60 0,97 3,48 2,23 2,23 - - - 

SILOS, ARMAZENS E OUTROS 3,20 - - 1,53 1,53 - - - 

 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. Os preços serão majorados em 30% caso o contrato inclua o fornecimento do orçamento das obras projetadas. 

Notas: 
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Tabela 12 Geologia e Engenharia de Minas 

 

 

 

ITEM SERVIÇOS PREÇO R$ 

1 Consultoria ou assistência técnica  

 Vide Tabela 1 - Serviços de consultoria  

2 Perícias e arbitramentos técnico-legais  

2.1 Até 150 km da sede (por unidade) 2.288,84 

2.2 Distância superior a 150 km (acréscimo a cada 100 km) 153,06 

3 Documentação para licenciamento mineral   

3.1 Em área isolada (por área) 2.288,84 

3.2 Em áreas próximas (por cada área) 1.224,42 

4 Documentação para requerimento de pesquisa ao DNPM   

4.1 Pesquisa em área isolada (por área) 3.047,14 

4.2 Pesquisa em áreas próximas (por cada área) 1.530,53 

5 Documentação para requerimento de larva ao DNPM (por unidade)   

5.1 Substâncias minerais metálicos 22.888,40 

5.2 Substâncias minerais não metálicos 15.263,57 

5.3 Água mineral 15.263,57 

6 Relatório final de pesquisa, completo (por unidade) (*)   

6.1 Minerais metálicos 18.310,71 

6.2 Minerais não metálicos 12.202,51 

6.3 Água mineral (excluído o estudo de área de proteção) 12.202,51 

7 Relatório anual de lavra   

7.1 Mina paralisada com autorização do DNPM 918,32 

7.2 Mina em atividade 1.836,63 

7.3 Licenciamento com paralisação autorizada 765,27 

7.4 Licenciamento em produção 1.530,53 
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ITEM SERVIÇOS PREÇO R$ 

8 Atendimento a exigências legais (por área)  

8.1 
Atendimento a exigências de órgãos municipais, estaduais ou federais (exceto as 

complementares - itens 4 a 7) 
2.295,80 

9 Relatórios para Licenciamento Ambiental RCA ou PCA (por área) (*)   

9.1 Licença prévia (qualquer classe mineral) 1.530,53 

9.2 Licença de instalação (para qualquer substância mineral) 3.812,41 

9.3 Licença de operação (qualquer substância mineral) 1.530,53 

9.4 

10 

Renovação de licença de operação 

Laudo para estudos de impacto ambiental 
1.224,42 

10.1 EIA e RIMA 15.263,57 

11 Laudo geológico para loteamentos   

11.1 Até 100 lotes 2.295,80 

11.2 De 101 a 200 lotes 3.812,41 

11.3 Mais de 200 lotes 5.342,95 

12 Geologia para obras viárias   

12.1 Estudos geológicos preliminares (até 10 km) 2.295,80 

12.2 Acréscimo ao item 12.2 para cada km adicional ou fração 76,52 

12.3 Estudos geológicos definitivos até 10 km 3.047,14 

12.4 Acréscimo ao item 12.3 para cada km adicional ou fração 125,22 

13 Geologia para obras hidráulicas   

13.1 
Estudos geotécnicos preliminares para fundações de barragens, incluindo pesquisa de 

jazidas de material de empréstimo (por cada mês c/180 h) 
22.888,40 

13.2 
Projetos geotecnológicos incluindo locação, acompanhamento, interpretação de 

sondagens e ensaios geotécnicos de laboratório (por cada mês c/180 h) 
27.466,08 
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ITEM SERVIÇOS PREÇO R$ 

14 Geologia para construção civil  

14.1 
Locação, acompanhamento e interpretação de sondagens com relatório (por área, com 

até 100 metros de sondagem) 
2.295,80 

15 Hidrogeologia   

15.1 Locação de poço tubular profundo ou obra de captação de água (por unidade)   

15.1.1 Até 400 km de distância da cidade domicílio 2.295,80 

15.1.2 Entre 400 e 800 km de distância 4.577,68 

15.1.3 Distância superior a 800 km 6.108,21 

15.2 Assistência técnica durante a perfuração (por hora)   

15.2.1 Na cidade domicílio 153,06 

15.2.2 Até 400 km da cidade domicílio 236,54 

15.2.3 Além de 400 km 389,59 

15.3 Responsabilidade técnica com visitas diárias:  

15.3.1 Até 300 m de profundidade (% do total da obra) 5% 

15.3.2 

 
15.3.3 

 

 

 

15.4 

Acima de 300 m de profundidade (% do total da obra) 

Estudos hidrogeológicos para definição de sistemas de captação de água subterrânea, 

com acompanhamento e interpretação de ensaios de bombeamento (por cada semana 

com 40 h.) 

Avaliação da capacidade de produção de poços: execução de Teste de Produção 

com duração não inferior a 30 (trinta) horas, utilizando-se equipamento que permita 

manter constante a vazão e tenha precisão superior a 95%. Determinação da Equação 

característica do poço e Relatório. 

3% 

 
7.638,75 

 
 

 

 

3.812,41 
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ITEM SERVIÇOS PREÇO R$ 

16 Estudos petrográficos e sedimentológicos  

16.1 Confecção de seção delgada 62,61 

16.2 Confecção de seção polida 125,22 

16.3 Estudo macro e microscópico completo de seção delgada, sem análise modal 584,39 

 
16.4 

Estudo macro e microscópico completo de seção delgada, inclusive análise modal 

(com fotomicrografia acrescentar 30% sobre o valor até 12 fotos, acima deste valor, a 

combinar) 

973,97 

16.5 
Estudo macro e microscópico completo de minérios em seção polida, sem análise 

modal 
765,27 

 
16.6 

Estudo macro e microscópico completo de minérios em seção polida, inclusive análise 

modal (com fotomicrografia) acrescentar 30% sobre o valor até 12 fotos, acima deste 

valor, a combinar) 

1.224,42 

16.7 Estudo mineralógico e morfoscópico de sedimentos 375,67 
 

16.8 Descrição de minerais pesados transparentes em concentrado de batéia:  

16.8.1 Material natural sem separação (com análise modal acrescentar 30%) 570,47 

16.8.2 Material já separado (com análise modal acrescentar 30%) 375,67 

17 Mapeamento Geológico (por km²)  

17.1 Escala 1:100.000 (mínimo de 10 km²) 681,78 

17.2 Escala 1:50.000 (mínimo de 5 km²) 1.140,94 

17.3 Escala 1:25.000 (mínimo de 3 km²) 1.377,48 

17.4 Escala 1:10.000 (mínimo de 2 Km²) 1.836,63 

17.5 Escala 1:1.000 (mínimo de 0,5 km²) 2.741,04 

18 Mapa preliminary  

18.1 
Fotointerpretação de imagens com croquis e relatório preliminar (% do custo do 

mapeamento geológico na escala de trabalho adotada) 
30% 
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ITEM SERVIÇOS PREÇO R$ 

19 Serviços básicos  

19.1 Determinação do Norte verdadeiro (por unidade) 612,21 
 

19.2 
Levantamentos topográficos planimétricos (inclui caderneta de campo, planilhas, 

cálculos, desenhos, mapas e seções nas escalas adequadas) (por km): 
 

19.2.1 A0 e A1 570,47 

19.2.2 A2 e A3 431,33 

19.2.3 A4 e A5 333,94 

19.4 
Poligonal de áreas de pesquisa e Portarias de Lavra (excluído o custo de estacas de 

concreto) (por km) 
431,33 

19.5 Abertura de picadas (por km) 153,06 

19.6 Poço de pesquisa de 2,0m x 1,5m (excluído o custo de explosivo):   

19.6.1 0 a 3m 166,97 

19.6.2 3 a 6m 180,88 

19.6.3 6 a 10m 208,70 

19.10 Abertura de trincheiras 0,8m de profundidade, (excluído o custo de explosivo) (por m³) 125,22 

19.11 Sondagens a trado de 4" com amostragem (por metro) 83,48 

21 Explosivos   

21.1 Documentação para licença de instalação de Paiol de Explosivos 3.812,41 

21.2 Renovação da Licenças 1.377,48 

 Plano de fogo com aprovação na Prefeitura e acompanhamento da detonação 5.342,95 

22 Direitos minerários   

22.1 Cessão e transferência de direitos minerários 1.293,99 

23 Avaliação econômica   

23.1 Laudo de avaliação de valor econômico de jazidas minerais 6.108,21 
 

1. Preços referidos ao valor do CUB de nov/2017 (i
0 
= 1.369,12) 

2. A Tabela não inclui as despesas de deslocamento (transporte, alimentação e hospedagem), as quais deverão serão reembolsa- 
das pelo Cliente 

3. O deslocamento em veículo próprio do profissional será cobrado à base de R$ 3,48 / km  rodado. 

4. Os preços não incluem as taxas do DNPM, CREA e demais órgãos públicos 

 

 

 

Notas: 
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1.1. Disposições Gerais 

1.1.1. Os honorários profissionais deverão ser fixados antecipadamente, preferencialmente em 

contrato assinado pelo profissional e pelo contratante. 
 

1.1.2. Todo o contrato para a prestação de qualquer serviço de agronomia, inclusive proje- 

to, deverá ser registrado pelo profissional, sob a forma de Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do 

BAHIA - CREA-BA. 
 

1.1.3. Em caso de vínculo empregatício, o profissional deverá registrar Anotação de Res- 

ponsabilidade Técnica (ART) de Cargo e Função no Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina - CREA-BA. 
 

1.1.4. A presente tabela refere-se sempre aos Honorários Mínimos. 
 

1.1.5. Todo acréscimo sobre estudo ou projeto, variantes ou novos projetos para a mesma 

obra serão cobrados separadamente. 
 

1.2. Cálculo dos Honorários Agronômicos 
 

As remunerações constantes da tabela foram calculadas em função: 
 

a) do tempo gasto pelo profissional; 
 

b) da complexidade do serviço; 
 

c) do custo efetivo ou valor estimado dos projetos, obras ou serviços; 
 

d) da medida linear ou superficial; 
 

O tempo despendido, bem como os gastos efetuados pelo profissional na preparação do 

trabalho, tais como deslocamentos, viagens, pernoites e outros, serão acrescidos ao valor 

final dos honorários. 
 

1.3. Salário Mínimo Profissional (SMP) 
 

O Salário Mínimo Profissional, conforme a Lei N 4.950-A/66 para jornada de seis horas diá- 

rias, é calculado sobre o valor de seis salários mínimos. 
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1.4. Hora Técnica Mínima 
 

Para os trabalhos técnicos cujos honorários não possam ser calculados em função da Obra 

ou Serviço, o profissional será remunerado pelo tempo gasto para a elaboração do serviço, 

sendo o valor da Hora Técnica Mínima fixada em 2,2% (dois vírgula dois por cento) do SMP 

(Salário Mínimo Profissional), conforme item 1.3 desta tabela. 
 

2. Elaboração e Execução de Projetos de Empreendimentos 

Agropecuários  e/ou Florestais 

Os honorários profissionais serão calculados em função do grau de complexidade do serviço 

e deverão se situar entre 2 e 8% do montante estimado ou efetivo da inversão, sendo des- 

dobrados de acordo com as atividades abaixo relacionadas e respectivos parcelamentos: 
 

a) Elaboração de Projeto: 50% 
 

b) Execução de Projeto: 50% 
 

2.1. Projetos Vinculados ao Crédito Rural 
 

Os honorários cobrados pela elaboração e execução das três supervisões de praxe de pro- 

jetos de crédito rural serão de: 
 

2,0% do valor orçado. 
 

Em caso de apenas elaboração de projeto de crédito rural: 

0,5% do valor orçado. 

Projetos que em função da complexidade do assunto ou da própria natureza do empreen- 

dimento que exigirem assistência técnica mais intensiva, terão seus honorários estipulados 

mediante ajuste prévio com o cliente. 
 

2.2. Estudos Preliminares, de Viabilidade e Outros Estudos 
 

Honorários vinculados à hora técnica ou, dependendo da complexidade do serviço ou obra, 

mediante acerto prévio com o contratante. 
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3. Assistência  Técnica 

É o conjunto de ações objetivando dar condições ao contratante de adotar e utilizar técnicas 

recomendadas para o êxito do seu empreendimento. 
 

Para empreendimentos que contemplem culturas temporárias para produção de sementes, 

culturas temporárias para o consumo, culturas permanentes, viveiros de produção de mudas, 

produção pecuária, piscicultura e outros, os honorários profissionais serão estabelecidos em: 
 

- na fase de produção: 2% (dois por cento) do valor da produção. 
 

Os honorários poderão também estar vinculados à hora técnica ou, dependendo da complexi- 

dade do serviço/obra ou fase do empreendimento, mediante acerto prévio com o contratante. 
 

O fornecimento de Certificado Fitossanitário de Origem - CFO decorre do contrato de assistên- 

cia técnica e é integrante deste. 
 

3.2. Consultoria, Orientação 
 

3.2.1. Consulta Técnica, Pareceres e Estudos 
 

Honorários cobrados à razão de uma (01) Hora Técnica por hora ou fração do tempo despen- 

dido ou, em função da complexidade do assunto, mediante ajuste prévio com o contratante. 
 

3.2.2. Receituário Agronômico 
 

O Receituário Agronômico é, em suma, o resultado de uma consulta que exige prescrição 

de uma ou mais receitas. 
 

Honorários para a prescrição de Receituário: valor de uma hora técnica. 
 

4. Julgamento e Arbitramento 

a) Decisão fundamentada para classificação de trabalhos técnicos apresentados em concur- 

sos, concorrências, estudos preliminares e anteprojetos. 
 

b) Atividade que envolve a tomada de decisão ou posição entre alternativas tecnicamente con- 

troversas ou que decorrem de aspectos subjetivos. 
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4.1. Concursos - Elaboração e Julgamento 
 

Vinculado a hora técnica, quando não estipulado nas normas especificas do concurso ou, 

em função da complexidade do assunto, mediante ajuste prévio com o contratante. 
 

4.2. Concorrências 
 

Os honorários serão estabelecidos com base no valor da proposta vencedora, calculados  

à razão de 2 a 4%, dependendo da complexidade do assunto e em função do custo global 

previsto ou efetivo de estudos, projetos, equipamentos e execução de obras ou serviços. 
 

5. Diligência e Vistoria 

a) Exame local de problemas agronômicos com orientação para providências imediatas; cons- 

tatação de uma ocorrência, mediante exame e descrição minuciosa dos elementos que os 

constituem sem a indagação das causas que o motivaram. 
 

Honorários vinculados à hora técnica ou, em função da complexidade do assunto, mediante 

ajuste prévio com o contratante. 
 

6. Perícia e Avaliação 

6.1. Perícia 
 

Perícia é uma vistoria complementada com investigação das causas de um evento e seus re- 

sultados, com conclusões técnicas e financeiras fundamentadas. Os honorários dos peritos 

e as condições de pagamento serão fixados pelo juiz em sentença, atendendo a natureza 

da perícia, conteúdo substancial do trabalho, tempo consumido, interesse em discussão e 

valor da causa. 
 

6.2. Avaliação 
 

É uma determinação técnica e justificada do valor de um bem ou de um direito. Constitui a 

consequência de uma vistoria e, possivelmente, também de uma perícia. 
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Nas avaliações de imóveis, máquinas, equipamentos, instalações e complexos industriais, 

de que atingido, no mínimo, o nível de precisão Normal, previsto no item 7.3 da NBR 5676/90, 

os honorários poderão ser calculados segundo a seguinte fórmula: 
 

H = 880 + 0,0016 x A 
 

H = Honorário Procurado 

A = Valor da Avaliação 

Fonte: Instituto de Avaliação e Perícias de 

Engenharia de Santa Catarina 

7. Assessoria 

Prestação sistemática de trabalho profissional, de orientação técnica, por tempo ou prazo de- 

terminado ou para finalidade específica. 
 

a) Em caráter consultivo: mediante ajuste prévio, em função do número de horas técnicas uti- 

lizadas. 
 

b) Em caráter efetivo: salário mínimo profissional estabelecido por lei. 
 

8. Aulas, Palestras e Conferências 

Honorários vinculados à hora técnica ou, em função da complexidade do assunto, mediante 

ajuste prévio com o contratante. 
 

9. Projetos e Estudos Individualizados 

9.1. Levantamento do Meio Físico 
 

Identificação, relacionamento e dimensionamento de dados de interesse para as atividades 

agropecuárias e florestais, tais como: 
 

a) Uso atual dos solos; 
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b) Levantamento do solo; 
 

c) Capacidade de uso e manejo dos solos; 
 

d) Levantamento de recursos climáticos; 
 

e) Levantamento hidrográfico; 
 

f) Levantamento/inventário florestal; 
 

g) Levantamento de benfeitorias (construções rurais) Honorários vinculados à hora técnica 

ou, dependendo da complexidade do serviço, mediante acerto prévio com o contratante. 
 

10. Levantamento   Topográfico 

10.1. Levantamento Planimétrico 
 

a) Terreno plano: 0,20 SMP/km 
 

b) Terreno levemente ondulado: 0,25 SMP/km; 
 

c) Terreno acidentado: 0,30 SMP/km; 
 

d) Levantamento aerofotogramétrico planimétrico: 0,003 SMP/ha. 
 

10.2 Levantamento Altimétrico 
 

a) Terreno plano: 0,08 SMP/ha (malha 40,0); 
 

b) Terreno levemente ondulado: 0,11 SMP/ha (malha 40,0); 
 

c) Terreno acidentado: 0,15 SMP/ha (malha 40,0); 
 

d) Levantamento aerofotogramétrico: 0,004 SMP/ha; 
 

e) Locação de curvas de nível: 0,08 SMP/km. 
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10.3. Locação de Estradas, Linhas, Caminhos e Aceiros 
 

a) Altimetria para locação de estradas: 0,45 SMP/km; 
 

b) Planimetria para locação de estradas: 0,11SMP/km; 
 

c) Secções transversais para locação de estradas: 0,55 SMP/km. 
 

Os honorários poderão também estar vinculados à hora técnica ou, dependendo da com- 

plexidade do serviço/obra ou fase do empreendimento, mediante acerto prévio com o con- 

tratante. 
 

11. Atividade Florestal 

O trabalho profissional compreende redação do projeto, cálculo de tabelas, dados econômicos, 

descrição completa dos serviços, com indicações do material e essências, das condições téc- 

nicas de execução do projeto e uma programação técnica e financeira das etapas de execução 

até a aprovação do destino. 
 

a) Projeto de Exploração Florestal: 2,30 SMP, mais 1% por hectare sobre o valor básico, até 

25ha; 
 

b) Plano de Manejo Florestal: 2,30 SMP, mais 1% por hectare sobre o valor básico, até 25ha; 
 

c) Projeto de Reflorestamento ou Florestamento: 1,50 SMP, mais 1% por hectare sobre o 

valor básico, até 25ha; 
 

d) Irrigação e Drenagem para fins Florestais: 2,30 SMP, mais 0,8% por hectare sobre o valor 

básico, até 25ha; 
 

e) Plano de Corte ou Desbaste: 1,50 SMP, mais 1% por hectare sobre o valor básico, até 

25ha; 
 

f) Levantamento Circunstanciado: 1,50 SMP, mais 1% por hecta-re sobre o valor básico, até 

25ha. 
 

Os honorários poderão também estar vinculados à hora técnica ou, dependendo da complexi- 

dade do serviço/obra ou fase do empreendimento, mediante acerto prévio com o contratante. 
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12. Parques e Jardins 

Estudo e recomendação de medidas para a composição de áreas verdes com finalidades de 

recreação, lazer, etc. 
 

a) Elaboração de Projeto: compreende confecção de projeto com planta detalhada e indica- 

ção de espécies a serem usadas. 
 

- 10% do valor total orçado. 
 

b) Execução de Projeto: atividades de acompanhamento e assessoramento para implanta- 

ção do projeto de jardim ou parque. 
 

Honorários vinculados à hora técnica ou, dependendo da complexidade do serviço ou obra, 

mediante acerto prévio com o cliente. 
 

c) Manutenção de parques e jardins 
 

Honorários vinculados à hora técnica ou, dependendo da complexidade do serviço ou obra, 

mediante acerto prévio com o cliente. 
 

13. Estudos e Serviços Ambientais 

Honorários vinculados à hora técnica ou, dependendo da complexidade do serviço ou obra, 

mediante acerto prévio com o contratante. 
 

13.1. Licenciamento Ambiental 
 

Elaboração de projetos, estudos, entre outros, para licenciamento ambiental conforme legisla- 

ção vigente. 
 

Honorários vinculados à hora técnica ou, dependendo da complexidade do serviço ou obra, 

mediante acerto prévio com o contratante, desde que não seja inferior a 8 horas técnicas. 
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Entendendo o CUB/AL 

 
 O CUB/AL é apurado por pesquisa direta de preços entre as Construtoras e lojas de 

materiais de construção que atuam no Estado de Alagoas. 

 Os itens que compõem o CUB (materiais e mão-de-obra) constituem-se em parâmetros que 

levam ao cálculo do metro quadrado de construção de obras de edificações. 

 Os pesos desses itens constam da NBR 12.721:2006 da ABNT. 

 O sistema de cálculo é concedido pela CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção. 

 A evolução do CUB tem sido utilizada também como indicador da evolução do custo da 

construção. Como indicador de inflação setorial, destaque-se que o CUB pode apresentar 

distorções de curto prazo na sua evolução com relação aos indicadores gerais da inflação (IGP, 

IPCA, etc.), uma vez que alguns insumos que o compõem são altamente sazonais. No entanto, a 

longo prazo, as comparações são perfeitamente possíveis. 

 Considere-se ainda que alguns custos relevantes nas obras de edificações não entram na 

composição do CUB; destarte este indicador não retrata exatamente o custo do metro quadrado de 

uma edificação, sendo apenas um parâmetro para isso. 

 A Tabela Análise Comparativa de Preços por Padrão/Pavimento onde estão especificados 

todos os custos apurados pelo sistema, relaciona no seu cabeçalho os itens que não fazem parte do 

cálculo do CUB. 

 O CUB/AL, por decisão da Diretoria do Sindicato da Indústria da Construção do estado de 

Alagoas, tem como parâmetro de análise de sua evolução o Padrão R-8 PADRÃO NORMAL 

(prédio residencial de 8 andares, com três quartos e acabamento normal). 

 O Relatório do CUB/AL é informativo e também analítico, conforme pode ser observado 

no seu conteúdo. 

 Na Tabela CUB RESIDENCIAL compara-se o CUB atual com os respectivos CUB’s do 

mês anterior, do ano e de doze meses e suas variações percentuais. Em seguida encontra-se 

também o gráfico de evolução do CUB. 

 As Tabelas da Análise Comparativa de Preços por Padrão/Pavimento demonstram os 

custos apurados nas categorias: Residencial, Comercial Andares Livres (CAL), Comercial Salas e 

Lojas (CSL), Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q). 

 Na Tabela de Índices são comparadas as variações (%) do CUB com os índices que 

compõem o IGP-M/FGV (IGP, IPA, IPC e INCC). 

 Nessa mesma página são comentadas as variações de preços e outras distorções observadas 

no mês em análise. 

 Na Tabela seguinte comparam-se os preços medianos coletados dos materiais entre o mês 

atual e o mês imediatamente anterior, com objetivo de avaliação do comportamento dos preços. 

 Finalmente a última tabela demonstra a composição analítica do CUB item por item, a 

partir do preço mediano coletado por cada item.  

 

NOTA: A partir da apuração de Agosto/2016, a pedido da Receita Federal, o CUB-AL passa a ser 
apurado até o último dia útil de cada mês, para que sua divulgação ocorra sempre no dia 01 do 
mês seguinte. 
 

 

EMPRESÁRIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE ALAGOAS: PARTICIPE DA PESQUISA 

DO CUB DO SEU ESTADO. ENTRE EM CONTATO COMO BANCO DE DADOS DO 

SINDUSCON-AL. SAIBA COMO PARTICIPAR.  bancodedados@sinducon-al.com.br 
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CUB – Custo Unitário Básico da Construção Civil em Alagoas 
DEZEMBRO/2018 

O Custo Unitário Básico da Construção Civil em Alagoas (Residencial) no mês DEZEMBRO/2018 foi R$ 1.249,80/ 

m
2
, para um apartamento padrão R8 N. A variação registrada em relação ao mês de NOVEMBROI/2018 foi de  

0,02%.O quadro a seguir apresenta as principais variações ocorridas no mês, no corrente ano e nos últimos doze  

Meses 

. 

 

TABELA 01 

CUB – Habitacional/AL –Padrão R-8 N 
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Gráfico de Acompanhamento do CUB-AL – últimos 12 meses 
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ÍTEM DEZEMBRO/2018 NOVEMBRO/2018 MESES – BASE              VARIAÇÕES 

 R$ Part. % R$ DEZ/17 DEZ/17 No 

mês 

No 

ano 

12 

meses 

CUB / m2 1.249,80 100,0 1.249,52 1.209,49 1.209,49 0,02 3,33 3,33 

Materiais 640,48 51,2 640,20 613,07 613,07 0,04 4,47 4,47 

Mão de Obra 566,37 45,3 566,37 555,29 555,29 0,00 2,0 2,00 

Desp.  

Administrativa 

33,52 2,7 33,52 30,76 30,76 0,00 8,97 8,97 

Equipamentos 9,43 0,8 9,43 10,37 10,37 0,00 -9,1 -9,1 

Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL 

 

 Encargos Sociais e Trabalhistas = 146,89% 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE PREÇOS POR PADRÃO/PAVIMENTO 

 

Os valores abaixo referem-se aos Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²), 

calculados de acordo com a Lei  Fed. Nº. 4.591,de 16/12/64 e com a Norma Técnica NBR 

12.721:2006da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e são correspondentes ao 

mês de DEZEMBRO de 2018. 

“Estes custos unitários foram calculados conforme disposto na ABNT NBR 12.721:2006, com 

base em novos projetos, novos memoriais descritivos e novos critérios de orçamentação e, 

portanto, constituem nova série histórica de custos unitários, não comparáveis com a 

anterior, com a designação de CUB/2006”. 

“Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que 

devem ser levados em conta na determinação dos preços por metro quadrado de construção, 

de acordo com o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso  

particular: fundações, sub-muramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol 

freático; elevador(4S); equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas 

de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, outros; 

playground (quando não classificado como área construída); obras e serviços 

complementares; urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento, 

instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem ser discriminados 

no Anexo A – quadro III); impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projetos: projetos 

arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação, projetos especiais; remuneração do 

construtor; remuneração do incorporador.”   
 
     DEZEMBRO/2018 

Tabela 2: PROJETOS – PADRÃO RESIDENCIAIS 

 

 

 

        PADRÃO BAIXO 
      PADRÃO NORMAL 

       PADRÃO ALTO 

R-1 1.268,24 R-1 1.520,61 R-1 1.967,44 

PP-4 1.206,38 PP-4 1.440,47 R-8 1.606,13 

R-8 1.149,21 R-8 1.249,80 R-16 1.593,36 

PIS 878,32 R-16 1.228,99  

         

Tabela 3: PROJETOS – PADRÃO COMERCIAIS 

 

CAL (Comercial Andares Livres) e CSL (Comercial Salas e Lojas) 

    

     

    

     

 

 

 

     

  

Tabela 4: PROJETOS – PADRÃORESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q) E GALPÃO INDUSTRIAL (GI)  

 

  

       PADRÃO NORMAL 

CAL – 8 
1.449,24 

CSL – 8 
1.208,74 

CSL – 16 
1.614,46 

          PADRÃO ALTO 

CAL – 8 
1.616,36 

CSL – 8 
1.378,47 

CSL – 16 
1.839,25 

PROJETO 

RP1Q 

 

1.258,42 

      PROJETO 

      GI 689,13 
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MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/ 2018 

ANÁLISE COMPARATIVA A NOVEMBRO/2018 

 

 O CUB-AL, Padrão R-8 N, apresentou variação de 0,02% em 

DEZEMBRO/2018.  Os custos dos materiais subiram, em média, 

0,04% no mês. No ano de 2018, a variação do CUB-AL, foi de 3,33%.  

 O IGP-M, no geral, apresentou uma variação no mês de -1,08%; o 

IPA, -1,67%;  o IPC 0,04%; e o INCC,  variou 0,13%, (3,97% nos 

últimos doze meses).  

O IGP-DI  registrou no mês, uma variação de -0,45%; No INCC-DI a 

taxa de variação no mês foi de 0,13% ( 3,84% nos últimos doze 

meses). 

Quatro itens revelaram aumento nos preços medianos e apenas um 

registrou queda. Os demais itens mantiveram-se estáveis. 

 

 Alterações nos preços medianos apurados em Dezembro de 2018: 

 

 

 

 

Maiores influências positivas: 

 
Itens pesquisados Mês 

Novembro/18 
Mês 

Dezembro/18 

Janela de correr 0,00 0,99% 

Fechadura -0,26% 0,34% 

Placa Cerâmica 2,02% 0,36% 

Registro de pressão -0,79% 0,77% 

Maiores influências negativas: 

 

Bacia sanitária com caixa acoplada 0,69% -1,49% 
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TABELA 5: 

Evolução do CUB em R$ - Padrão R 8 N 
 

ANOS 2017 / 2018 – Variação % 

Mês Mat. M.O. Desp. 

Adm. 

Equip. Total No 

mês 

No 

ano 

12 

meses 

Dezembro/17 613,07 555,29 30,76 10,37 1.209,49 0,16 2,77 2,77 

Janeiro/18 614,86 555,29 33,52 9,43 1.213,10 0,30 0,30 2,90 

Fevereiro/18 617,05 555,29 33,52 9,43 1.215,29 0,18 0,47 2,73 

Março/18 620,20 555,29 33,52 9,43 1.218,44 0,26 0,74 2,89 

Abril/18 622,31 555,29 33,52 9,43 1.220,56 0,17 0,92 3,12 

Maio/18 624,45 555,29 33,52 9,43 1.222,69 0,17 1,09 2,13 

Junho/18 633,85 555,29 33,52 9,43 1.232,10 0,77 1,87 2,83 

Julho/18 636,06 555,29 33,52 9,43 1.234,30 0,18 2,05 2,99 

Agosto/18 637,69 555,29 33,52 9,43 1.235,93 0,13 2,19 3,00 

Setembro/18 638,58 555,29 33,52 9,43 1.236,82 0,07 2,26 2,99 

Outubro/18 638,72 566,37 33,52 9,43 1.248,04 0,91 3,19 3,70 

Novembro/18 640,20 566,37 33,52 9,43 1.249,52 0,12 3,31 3,47 

Dezembro/18 640,48 566,37 33,52 9,43 1.249,80 0,02 3,33 3,33 
Base: FEVEREIRO 2007 611,28Mat. 339,72M.O. 242,30D.Adm 22,75,Equip. 6,51 

Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL 
 

TABELA 6: 

Índice Setorial do CUB em % - Padrão R 8 N 

 

ANOS / 2017 / 2018 

Mês Total Mat MO DA EQ 

Dezembro/17 1,9786 1,8046 2,2917 1,3551 1,5929 

Janeiro/18 1,9845 1,8099 2,2917 1,4734 1,4485 

Fevereiro/18 1,9881 1,8163 2,2917 1,4734 1,4485 

Março/18 1,9933 1,8256 2,2917 1,4734 1,4485 

Abril/18 1,9967 1,8318 2,2917 1,4734 1,4485 

Maio/18 2,0002 1,8381 2,2917 1,4734 1,4485 

Junho/18 2,0156 1,8658 2,2917 1,4734 1,4485 

Julho/18 2,0192 1,8723 2,2917 1,4734 1,4485 

Agosto/18 2,0219 1,8771 2,2917 1,4734 1,4485 

Setembro/18 2,0234 1,8797 2,2917 1,4734 1,4485 

Outubro/18 2,0417 1,8801 2,3375 1,4734 1,4485 

Novembro/18 2,0441 1,8845 2,3375 1,4734 1,4485 

Dezembro/18 2,0446 1,8853 2,3375 1,4734 1,4485 
Base FEVEREIRO/2007 611,28 Mat. 339,72 M.O. 242,30 D.Adm 22,75 Equip. 6,51 

Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL 
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TABELA 7: 

Variações% dos índices da FGV e do CUB-AL 

 Dezembro /2017 – Dezembro/2018 

 

- (1) O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do 

mês de referência. É divulgado no final mês. 
- (2) O IGP-DI (Índice Geral de Preços – disponibilidade interna) é calculado com base nos preços coletados entre os dias 1º e 31 do 

mês de referência. É divulgado até o dia 10 do mês seguinte. 

Os IGP’S da FGV são indicadores econômicos que medem a inflação nacional utilizando-se da mesma metodologia e abrangência. 
As diferenças ocorrem apenas quanto ao período de coleta de preços conforme explicitado acima. 

Ambos são compostos por três índices básicos: 

- IPA (Índice de Preço por Atacado): 60% da participação no IGP 
- IPC (Índice de Preço ao Consumidor): 30% da participação no IGP 

- INCC (Índice Nacional de Custo da Construção): 10% da participação no IGP 

Tanto o IGP-M quanto o IGP-DI e seus componentes podem ser escolhidos no IGP como referências de contratos, seguindo a 

conveniência entre os contratados e o seu período de aplicação. 
TABELA 7 – A: 

CUB Médio Região Nordeste 

Ano Mês 
Valor 

em R$/m² 

Variações % 

 
Mês 

Acumuladas 

 Ano 12 meses 

2017  FEV 1.204,71 0,29 0,93 6,30 

2017 ABR 1.223,92 1,18 2,54 6,01 

2017 MAI 1.228,24 0,35 2,91 5,84 

2017 JUN 1.230,28 0,17 3,08 4,81 

2017 JUL 1.233,44 0,26 3,34 4,18 

2017 AGO 1.233,48 0,00 3,34 4,18 

2017 SET 1.233,95 0,04 3,38 4,06 

2017 OUT 1.236,25 0,19 3,58 4,02 

2017 NOV 1.240,54 0,35 3,94 4,03 

2017 DEZ 1.242,29 0,14 4,08 4,08 

2018 JAN 1.243,65 0,11 0,11 3,53 

2018 FEV 1.245,08 0,11 0,22 3,35 

2018 MAR 1.249,35 0,34 0,58 3,28 

2018 ABR 1.247,43 -0,15 0,41 1,92 

2018 MAI 1.251,61 0,34 0,75 1,90 

2018 JUN 1.256,36 0,38 1,13 2,12 

2018 JUL 1.262,29 0,47 1,61 2,34 

2018 AGO 1.264,61 0,18 1,80 2,52 

2018 SET 1.268,18 0,28 2,08 2,77 

2018  OUT 1.273,41 0,41 2,56 3,01 

2018 NOV 1.274,23 0,06 2,57 2,72 
Fonte e elaboração: Banco de Dados – CBIC. 

 

Índices Dez 

2017 

Jan 

2018 

Fev 

2018 

Mar 

2018 

Abr

2018 

Mai 

2018 

Jun 

2018 

Jul 

2018 

Ago 

2018 

Set 

2018 

Out 

2018 

Nov 

2018 

Dez 

2018 

No 

ano 

12 

meses 

IGP-M (1) 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 0,70 1,52 0,89 -0,49 -1,08 7,54 7,54 

IPA 1,24 0,91 -0,02 0,89 0,71 1,97 2,33 0,50 1,00 2,19 1,11 -0,81 -1,67 9,43 9,43 

IPC 0,30 0,56 0,28 0,14 0,31 0,26 1,09 0,44 0,05 0,28 0,51 0,09 0,04 4,12 4,12 

INCC-M 0,14 0,28 0,14 0,23 0,28 0,30 0,76 0,72 0,30 0,17 0,33 0,26 0,13 3,97 3,97 

CUB/AL 0,16 0,30 0,18 0,26 0,17 0,17 0,77 0,18 0,13 0,07 0,91 0,12 0,02 3,33 3,33 

IGP-DI (2) 0,74 0,58 0,15 0,56 0,93 1,64 1,48 0,44 0,68 1,79 0,26 -1,14 -0,45 7,10 7,10 

IPA 1,07 0,58 0,15 0,77 1,26 2,35 1,67 0,52 0,99 2,54 0,17 -1,17 -0,82 8,75 8,75 

IPC 0,21 0,69 0,17 0,17 0,34 0,41 1,19 0,17 0,07 0,45 0,48 -0,17 0,29 4,32 4,32 

INCC-DI 0,07 0,31 0,13 0,24 0,29 0,23 0,97 0,61 0,15 0,23 0,35 0,13 0,13 3,84 3,84 
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TABELA 8 : 

Análise das Variações – Materiais (Mediana) /Mão de Obra – Padrão R-8 N  – NOV /2018 – DEZ 2018 

MATERIAIS UNIDADE 
NOV 

2018 

DEZ 

2018 

DIFERENÇA

% 

 

CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM 

 

m² 43,05 43,05 
0,00 

AÇO CA-50A D=10 mm kg 4,19 4,19 0,00 
CONCRETO FCK=25 MP m3 

300,00 300,00 0,00 
CIMENTO CP - 32 II Kg 0,45 0,45 0,00 
AREIA MÉDIA m³ 80,00 80,00 0,00 
BRITA 2 m³ 89,00 89,00 0,00 
TIJOLO 6 FUROS un 0,46 0,46 0,00 
BLOCO CONCRETO sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm un 2,75 2,75 0,00 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP.= 6mm m² 24,39 24,39 0,00 
PORTA INTERNA SEMI-OCA P/ PINTURA un 100,00 100,00 0,00 
ESQUADRIA DE CORRER - 4 FOLHAS - 2,00 x 1,40 m m² 671,70 671,70 0,00 
JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - 1,20 x 1,20 m m² 393,49 397,40 0,99 
FECHADURA, TRÁFEGO MODERADO EM FERRO, 

ACABAMENTO CROMADO - TIPO IV 

 

un 73,23 73,48 0,34 
PLACA CERÂMICA 30 x 40 cm - PEI II m² 38,80 38,94 0,36 
BANCADA DE PIA DE MARMORE 2,00 x 0,60 x 0,02 cm un 590,90 590,90 0,00 
PLACA DE GESSO LISO 1,00 x 1,00 cm m² 16,40 16,40 0,00 
VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 mm m² 75,00 75,00 0,00 
TINTA LÁTEX PVA lt 7,41 7,41 0,00 
EMULSÃO ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE+ kg 12,00 12,00 0,00 
FIO DE COBRE ANTICHAMA - 750 V, 2,5 mm2 mt 1,17 1,17 0,00 
DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A un 118,25 118,25 0,00 
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA un 497,39 490,00 -1,49 
REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO D=1/2' un 75,32 75,90 0,77 
TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM COSTURA D=2 1/2' mt 46,98 46,98 0,00 
TUBO DE PVC-R RÍGIDO P/ ESGOTO D=150 mm mt 27,65 27,65 0,00 

MÃO-DE-OBRA     
PEDREIRO h 6,24 6,24 - 
SERVENTE h 4,45 4,45 - 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS     
ENGENHEIRO h 39,03 39,03 0,00 

EQUIPAMENTOS     
Locação de betoneira 320 l dia 25,00 25,00 0,00 
Fonte: Banco de Dados/CEE/Sinduscon-AL 
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TABELA 9 

Análise do Custo em R$ e% Participação (No mês) – Padrão R 8 N  - DEZEMBRO/  2018 

LOTE BÁSICO  UN 

CUSTO 

NOV/18 CUSTO 

DEZ/18 

% 

participação 
(por m² de construção)  

MATERIAIS       

CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 

18MM m² 56,02 56,02 
 ACO CA-50A D=10 mm kg 91,79 91,79 
 CONCRETO FCK=25 MP m

3
 68,25 68,25 

 CIMENTO CP - 32 II Kg 29,44 29,44 
 AREIA MÉDIA m³ 16,46 16,46 
 BRITA 2 m³ 2,57 2,57 
 BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO 9 x 19 x 19cm un 28,64 28,64 
 BLOCO CONCRETO sem função 

estrutural19x19x39 cm un 2,21 2,21 
 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

ESP.= 6mm m² 3,03 3,03 
 PORTA INTERNA SEMI-OCA P/ PINTURA un 15,53 15,53 
 ESQUADRIA DE CORRER - 4 FOLHAS - 2,00 

x 1,40 m m² 54,10 54,10 
 JANELA DE CORRER - 2 FLS - 1,20 x 1,20 m m² 16,62 16,79 
 FECHADURA, TRÁFEGO MODERADO EM 

FERRO, ACABAMENTO CROMADO – T  IV un 3,48 3,49 
 PLACA CERÂMICA 30 x 40 cm - PEI II m² 85,11 85,41 
 BANCADA PIA MARMORE 2,00 x 0,60 x 0,02 

cm un 10,27 10,27 
 PLACA DE GESSO LISO 1,00 x 1,00 cm m² 4,39 4,39 
 VIDRO LISO TRANSPARENTE 4 mm m² 7,39 7,39 
 TINTA LÁTEX PVA lt 15,47 15,47 
 EMULSÃO ASFÁLTICA IMPERMEAB. kg 20,79 20,79 
 FIO  COBRE ANTICHAMA - 750 V, 2,5 mm

2
 mt 30,36 30,36 

 DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A un 22,45 22,45 
 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA 

ACOPLADA un 20,80 20,49 
 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO D=1/2' un 14,48 14,59 
 TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM 

COSTURA D=2 1/2' mt 5,90 5,90 
 TUBO  PVC-R RÍGIDO P/ ESGOT D=150 mm mt 14,64 14,64 
 SUB-TOTAL MATERIAIS 

 

640,20 640,48 51% 

MÃO-DE-OBRA     
 PEDREIRO h 154,51 154,51 12% 

SERVENTE h 74,89 74,89 6% 

ENCARGOS SOCIAIS (ÍNDICE/custo)   336,97 336,97 27% 

SUB TOTAL MAO DE OBRA   566,37 566,37 45% 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS     

 ENGENHEIRO h 33,52 33,52 2% 

EQUIPAMENTOS     

 BETONEIRA 320 L. dia 9,43 9,43 0,8% 
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GRÁFICO COMPARATIVO DAS VARIAÇÕES DO CUB-AL – CUB MÉDIO NE – INCC-M 

Janeiro/2018 a Dezembro/2018 
 

 
 
 

Legendas: Série 1 = CUB –AL 
Série 2 = CUB-NE (CBIC) 

Série 3 = INCC IGPM 
 
 

COMPARAÇÃO DE INDICADORES  DEZEMBRO 2018 
(em %) 

 
 
 

INDICADORES ÍNDICE NOV/2018  DEZ/18 NO ANO 12 MESES 

IGP-M (1) 707,441 -0,49  -1,08 7,54 7,54 

IPA 775,633 -0,81  -1,67 9,43 9,43 

IPC 558,637 0,09  0,04 4,12 4,12 

INCC-M 744,699 0,26  0,13 3,97 3,97 

CUB/ AL 
NORMAL R8-N 1.249,80 0,12  0,02 3,33 3,33 

CUB/ AL 
DESONERADO 
R8-N 1.182,03 0,13  0,08 3,41 3,41 

IGP-DI (2) 697,446 -1,14  -0,45 7,10 7,10 

IPA 754,367 -1,70  -0,82 8,75 8,75 

IPC 567,468 -0,17  0,29 4,32 4,32 

INCC-DI 745,856 0,13  0,13 3,84 3,84 
 
 
 
 
 

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Série1

Série2

Série3

CUSTO TOTAL DO CUB  1.249,52 1.249,80 100,00% 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto:

Contratação de empresa  do ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os
Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Promover  a  recuperação  da  estrutura  do  edifício  localizado  na  Praça  Visconde  de
Sinimbu,  s/n,  possibilitando  sua  utilização  livre  de  riscos  de  natureza  estrutural  e
prolongando sua vida útil,  de forma a proporcionar economia ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede
do  TRE/AL,  tomando  como  base  o  Projeto  Arquitetônico  Existente,  doravante
chamado de  Anexo    ,  com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o
melhor atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos
assim ser plenamente justificada a contratação do objeto deste Termo de Referência.
3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS:
a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos
b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos
c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico

4.Habilitação
/qualificação Técnicas:

4.1 A empresa  deverá,  na  data  da entrega  da  proposta,  indicar  expressamente,  um
profissional  de  nível  superior  para  cada  especialidade  do  projeto,  devidamente
registrado no CREA, que  será  o  responsável  técnico pelo  serviço,  em cujo acervo
conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por
execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de
Referência.
4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:
4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e
projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com no mínimo              m² de
área construída com complexidade semelhante à deste objeto;
4.2.2  Engenharia  Elétrica  –  Engenheiro  Eletricista  e/ou  eletrônico  com  acervo
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de
edificações com, no mínimo,                   m² área construída com complexidade
semelhante à deste objeto;
4.2.3  Engenharia Mecânica –  Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos
de climatização de edificações com, no mínimo,          m² de área construída com
complexidade semelhante à deste objeto.
4.3  Não  será  admitido o  somatório  de áreas  parciais  de edificações  para  efeito  de
comprovação da área construída mínima estabelecida.
4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no
início  da  execução  do  serviço  e  durante  toda  a  sua  execução,  possuir  vínculo
empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da
ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção,
ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, ou
são seus diretores ou seus sócios.

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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4.5  Apresentar,  no  mínimo,  01(um)  atestado  de  capacidade  técnica  em  nome  da
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que  comprove  aptidão  da  licitante  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto.
4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone
da pessoa jurídica,  ou qualquer outra  forma de que o  TRE/AL possa valer-se  para
manter contato com a empresa declarante;
4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
dos  atestados,  podendo,  requisitar  cópias  dos  respectivos  contratos  e  aditivos  e/ou
outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado
como responsável técnico.
Atenção:  fazer  uso  de  técnicas  pertinentes  as  práticas  de  SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ.

5. Serviços a Serem 
Realizados:

5.1  O  contratado  deverá  entregar  à  CONTRATANTE  os  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos),  devidamente  registrados  na  entidade
profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a
contratação da execução das obras das instalações.
5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessários  à  completa  compreensão  dos  serviços  a  serem  executados  e  materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários;
5.3.2  Memorial  descritivo  com  as  especificações  técnicas  de  todos  os  erviços
equipamentos  e  instalações,  que  deverão  ser  executados,  bem  como  relatórios  e
memoriais de cálculos que forem necessários;
5.3.3  Orçamento  detalhado  com  cronograma  físico-financeiro  para  licitação  da
execução  da  obra,  incluindo  planilha  de  composição  do  BDI  com  indicação  dos
índices,  assinado  por  profissional  habilitado  e  com  o  registro  no  órgão  técnico
competente – ART do CREA ou RRT do CAU.
5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de
referência  utilizado  para  cada  serviço,  devendo  as  cotações  serem  limitadas
superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de
preferência:
5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI;
5.3.4.2  Nos casos  em que  o  SINAPI  não oferecer  custos  unitários  de  insumos  ou
serviços,  poderão  ser  adotados  aqueles  disponíveis  em  tabela  de  referência
formalmente  aprovada  por  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal,
incorporando-se  às  composições  de  custos  dessas  tabelas,  sempre  que  possível,  os
custos de insumos constantes do SINAPI;
5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 
primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 
SINAPI ou tabelas oficiais);
5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.
5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são:
5.5.1 Anteprojeto:
5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 
apenas uma cópia;
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5.5.1.2  Relatório  com  os  materiais  e  equipamentos  a  serem  adotados,  com  custos
comparativos  e  benefícios.  A  fiscalização  irá  escolher  a  opção  mais  viável  à
administração;
5.5.1.3  Relatório  comparativo  dos  sistemas(se  for  o  caso)  a  serm projetados,  com
custos  comparativos  de  gastos  com  energia,  investimentos  e  manutenção.  A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;
5.5.1.4 Orçamento estimativo.
5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos):
5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93);
5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso –
02 jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia
digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos);
5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços;
5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos)
5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI);
5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas;
5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos;
5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária.

5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Estudo Preliminar
5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta
que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto
5.6.2 Anteprojeto
5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra;
5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental,  possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto
deste Termo, bem como permitir  a  definição dos métodos construtivos e prazos de
execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e
componentes da edificação;
5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através
do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo
o memorial descrito dos sistemas e componentes.
5.6.3 Projetos Complementares Projetos Complementares 
5.6.3.1  È  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes  à  realização  do
empreendimento  a  ser  executado,  com nível  máximo de  detalhamento  possível  de
todas as suas etapas;
5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;
5.6.3.3  Dentre  as  diversas  alternativas  possíveis  de  serem  implementadas,  a
CONTRATADA  deverá  justificar  a  alternativa  que  ela  eleger  como  a  melhor,
considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final
do trabalho;
5.6.3.4  Além  das  especificações  que  representam  todos  os  detalhes  construtivos
elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto  básico  será  constituído  por  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  e  do  memorial  de  cálculo,  apresentados
naquela etapa de desenvolvimento do projeto;
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do
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projeto  básico  contratado,  o  perfil  dos  profissionais  que  a  empresa  vencedora  do
certame  deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os
requisitos necessários para a habilitação técnica.

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados
com  base  no  Projeto  Arquitetônico  apresentado  pela  CONTRATANTE,  o  Projeto
Executivo  será  construído  por  um  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  apresentado  naquela  etapa  de
desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERÃO  :  
5.7.1 Projeto de cabeamento estruturado;
5.7.2 Projeto de prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA;
5.7.3 Projeto Hidrossanitário;
5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso;
5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.6 Caderno de Encargo;

5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme
Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de
resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);
5.7.8 Sondagem do terreno:
5.7.8.1  Serviços  de  investigação  geotécnica  com 03 (três)  furos  de  sondagem pelo
processo de percussão, tipo SPT, com até 15 m de profundidade e elaboração de laudo
técnico  correspondente, conforme  as  normas  da  NBR  6497,  NBR  6502  e
especialmente a NBR 8036, – Programação de Sondagem de Simples Reconhecimento
dos Solos para Fundações de Edifícios, e à NBR 6484 – Solo – Sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio e suas atualizações e demais normas
federais, estaduais e municipais aplicáveis.
5.8 Compatibilização de todos os projetos:
5.8.1  Quando da contratação dos projetos complementares,  os mesmos deverão ser
analisados  e  compatibilizados  com  o  do  Projeto  Arquitetônico  fornecido  pela
CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos
a fim de evitar conflitos entre eles;
5.8.2  Qualquer  elemento  proposto  que  venha  a  interferir  ou  impactar  na  estética
arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e
Reparo(SMR) do Tribunal.
5.8.3  Os  desenhos  de  projeto  deverão  ser  apresentados  através  de  tecnologia
digital(software  Autocad).  A entrega  final  dos  desenhos  e  documentos  de  projeto
deverá ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em
papel.

6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

6.1  O  projeto  estrutural  e  de  fundação  deverá  ser  apresentado  em  conjunto  com
memória de cálculo,  todas as pranchas de desenho e  detalhamentos e  quantitativos
previstos para a execução dos serviços.
6.2 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo
111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter
definitivo  dos  projetos  desenvolvidos  e  resultados  produzidos  decorrentes  desta
licitação,  entendendo-se  por  resultados  quaisquer  estudos,  relatórios,  descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais,
fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e
qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel
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ou mídia eletrônica.
6.3 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as
seguintes informações:
6.3.1 Identificação da CONTRATANTE;
6.3.2  Identificação  da  CONTRATADA  e  do  autor  do  projeto:  nome,  registro
profissional e assinatura;
6.3.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica;
6.3.4 Identificação da etapa de projeto;
6.3.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
6.3.6 Demais dados pertinentes.
6.4 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares:
6.4.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios
 Públicos Federais;
6.4.2 Normas da ABNT e do INMETRO;
6.4.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
6.4.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.
6.4.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento
provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:
a) Memorial Descritivo;
b) Memorial de Cálculo;
c) Lista de materiais;
d) Desenhos;
e) Documentos Complementares;
d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA-
AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL;
e)  Pranchas  com  todos  os  detalhes  ou  elementos  necessários  e  indispensáveis  à
compreensão e execução dos serviços.

6.4.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes

anexos:

a) planilha orçamentária;
b) composições de preços;
c) cronograma físico-financeiro;
d) curva ABC de insumos e serviços;
e) memorial descritivo;
f) cotações de preços;
g) desenhos;
h) documentos complementares
i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista.
7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das condições do
imóvel  objeto  desta  contratação.  Caso  opte  pela  realização  da  vistoria,  deverá  emitir
DECLARAÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  PRÉVIO  dos  locais  de  trabalho,  não  se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. No
caso  da  não  realização  da  vistoria  prévia,  a  CONTRATADA  deverá  emitir  uma
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7. Orientações Gerais

DECLARAÇÃO assumindo  todos  os  ônus  da  não  execução  da  vistoria,  não  se  admitindo
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços;
7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao
CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste Termo de
Referência;
7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste Termo de Referência,
devidamente quitada(o);
7.4  Deverá  efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos
serviços,  inclusive apresentar  quitação  perante  o  CREA/CAU,  tanto  da  empresa  quanto dos
profissionais que atuarão na objeto deste Termo de Referência;
7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas do
objeto deste Termo de Referência;
7.6  Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços devem ser
submetidos à avaliação do TRE/AL;
7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação;
7.8  A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 
7.9  Os  serviços  a  serem  executados  devem  contemplar  a  remuneração  de  mão  de  obra
qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos,  mobilização e desmobilização dos
mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos serviços;
7.10  O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim
como  de  toda  a  documentação  produzida  na  execução  do  contrato,  ficando  proibida  a  sua
utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL.
7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos arquitetônicos
e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III  –  Tabela Referencial
de Honorários.

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 2.181/97 
 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 218/73
(Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); Nº 1010/2005
(Atribuição de Títulos profissionais);  
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie;
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais

8. Valor Estimado da 
Aquisição

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total
para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, conforme estabelecido
na planilha de preços.
8.2  As  propostas  não  poderão  ter  valores  superiores  aos  discriminados  na  Tabela
abaixo, obtidos conforme CUB – Custo Unitário Básico, Construção Civil – Alagoas,
Desonerado, junho/2018 e pequisa de mercado.
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(referências em Anexo III)

9. Legislação, Normas e
Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável:
9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society

for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 
9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias;
9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes;
9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção;
9.1.6  As  qualificações  de  materiais  do  Programa  brasileiro  da  Qualidade  e
Produtividade do Habitat (PBQP_H);
9.2  Demais  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
9.3  O  desenvolvimento  de  todas  as  etapas  do  Serviço  é  de  responsabilidade  da
Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL.
9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante
autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos
serviços.  Será  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  Contratada  a  supervisão  e
coordenação das  atividades  da subcontratada,  respondendo  perante  o  TRE/AL pelo
rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.
9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a  possível interface ou
compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.
9.6  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  do  objeto  deste  Termo  de
Referência(art.  71  da  Lei  nº  8.666/93/1003)  e  ainda  os  encargos  decorrentes  da
aprovação  e  licenciamento  junto  aos  Órgãos  próprios  para  execução  dos  serviços
contratados.

10. Prazo de Entrega

10.1  O Prazo máximo para a  entrega  do objeto  será  de 45(quarenta  e  cinco)  dias
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser
emitida pela Unidade Técnica Responsável.
10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução.
10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista
para o início  das atividades definida na ordem de serviço e a data  do recebimento
definitivo do objeto.

11. Regime de 
Execução

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificação 
Orçamentária

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL

13. Local de Entrega:
Seção  de  Manutenção  e  Reparos,  no  5º  pavimento  do  edifício-sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090.
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14. Unidade 
Fiscalizadora
/Pagamento

14.1 Seção de Manutenção e Reparos.
14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes
da execução dos serviços correspondentes.
14.3  A  execução  do  Contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  servidor
responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta,
sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão
parte do processo contratual. 
14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança  constando  de  forma  discriminada  a  efetiva  realização  dos  serviços
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-
corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
14.5  O  Pagamento  será  realizado  em  parcelas,  conforme  Cronograma  Físico-
Financeiro,  após  as  conclusões  dos  serviços,  no  prazo  de  até  10(dez)  dias  úteis,
contados  da  data  da  apresentação  da  fatura,  após  a  aprovação  dos  serviços  pelo
TRE/AL,  conforme  determina  o  artigo  40,  inciso  XIV,  alínea  a  da Lei  Federal  nº
8.666/93.

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:
15.1.1  Responsabilizar-se  pelo  fiel  cumprimento  de todas as  disposições  e  acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor;
15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
15.2.1  Solução  construtiva  racional,  elegendo  sempre  que  possível  sistema  de
modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;
15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de
operação e manutenção;
15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação;
15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento;
15.2.5  Considerar  a  área  de  influência  do  empreendimento,  relacionada  com  a
população e região a serem beneficiadas;
15.3  As especificações  técnicas  deverão  estabelecer  as  características  necessárias  e
suficientes  ao  desempenho  técnico  requerido  pelo  projeto,  bem  como  para  a
contratação dos serviços e obras.
15.4  Se  houver  associação  de  materiais,  equipamentos  e  serviços,  a  especificação
deverá compreender  todo o  conjunto,  de modo a garantir  a  harmonização entre os
elementos e o desempenho técnico global.
15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.
15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.
15.7  As  especificações  de  componentes  conectados  a  redes  de  utilidades  públicas
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.
15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações
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que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa
e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou
experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE.
15.7  As  especificações  serão  elaboradas  visando  economia  e  desempenho  técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida
útil do componente da edificação.
15.8  Se  a  referência  de  marca  ou  modelo  for  indispensável  para  a  perfeita
caracterização  do  componente  da  edificação,  a  especificação  deverá  indicar,  no
mínimo,  três  alternativas  de  aplicação  e  conterá  obrigatoriamente  a  expressão  “ou
equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.
15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA.
15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto,
Construção  e  Manutenção  de  Edifícios  Públicos  Federais.  Se  forem  previstos  no
projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá
ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas.
15.11 No caso de eventual substituição de materiais,  equipamentos e serviços, bem
como  de  técnicas  executivas  constantes  das  Práticas,  deverão  ser  indicados  nas
disposições  os  procedimentos  adequados  de  autorização  da  CONTRATANTE e  de
consulta ao autor do projet

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 18 fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694

  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL

 Página 9 de 12

Termo de Referência TERMO DE REFERENCIA (0503515)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 62



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

ANEXO I

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos

1.0. A Empresa Contratada deverá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO PRÉVIO do imóvel
objeto desta contratação;

2.0. Caso  ocorra  alguma omissão neste  Termo de Referência  valerão a  melhor  técnica  corrente  e  as
normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

3.0. A Empresa  Contratada  deverá  apresentar  RELATÓRIO  TÉCNICO  PRELIMINAR,  referente  ao
objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser
utilizado para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente
definidos com a Fiscalização do TRE/AL;

Maceió/AL, 18 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e
registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo);

d) Identificação do Serviço;

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão),

f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na
ABNT e  deverá  ser  indicada  a  simbologia  utilizada  através  de  legenda  clara  e  objetiva,  que  permita  a  perfeita
compreensão dos dados levantados.

Maceió/AL, 18 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO  III

PLANILHAS E TABELAS 

PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO

CUB – CUSTO UNITÁRIO BÁSICO – ALAGOAS R-8N

TABELA REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS BASEADO NO CUB/m²(ALAGOAS - dez/2018)

LOTE TIPOS DE PROJETOS UNID PERC. DO PREÇO
UNITÁRIO(%)

CUB DO MÊS VIGENTE–
JUNHO/2018(CUB/m²)

PREÇO UNITÁRIO R$
(CUB/m²)

01 Projeto  Cabeamento Estruturado - Lógico  M² 0,3053% R$ 1.249,80 3,82

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e
SPDA

 M² 0,2432% R$ 1.249,80 3,04

03 Projeto de Climatização  M² 0,8940% R$ 1.249,80 11,17

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso  M² 0,5792% R$ 1.249,80 7,24

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV  M² 0,1322% R$ 1.249,80 1,65

06 Caderno de Encargo  M² 0,49184% R$ 1.249,80 6,15

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil)

 M² 0,3053% R$ 1.249,80 3,82

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado – LÓGICO m² 3.392,08 3,82 12.957,75

02 Projeto de prevenção contra incêndio e pânico e SPDA m² 3.392,08 3,04 10.311,92

03 Projeto de climatização m² 2.400,00 11,17 26.808,00

04 Projeto hidrossanitário e reúso m² 3.392,08 7,24 24.558,66

05 Projeto de segurança, alarme e CFTV m² 3.392,08 1,65 5.596,93

06 Caderno de encargos (Planilha e Especificação) m² 3.392,08 6,15 20.861,29

07 m² 3.392,08 3,82 12.957,75

VALOR DO CONTRATO SEM BDI 114.052,30

BDI (29,07) 33.155,00
VALOR DO CONTRATO COM BDI 147.207,30

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)
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Data: 18 de fevereiro de 2019

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado – LÓGICO m² 3.392,08 3,82 12.957,75

02 Projeto de prevenção contra incêndio e pânico e SPDA m² 3.392,08 3,04 10.311,92

03 Projeto de climatização m² 2.400,00 11,17 26.808,00

04 Projeto hidrossanitário e reúso m² 3.392,08 7,24 24.558,66

05 Projeto de segurança, alarme e CFTV m² 3.392,08 1,65 5.596,93

06 Caderno de encargos (Planilha e Especificação) m² 3.392,08 6,15 20.861,29

07 m² 3.392,08 3,82 12.957,75

VALOR DO CONTRATO SEM BDI 114.052,30

BDI (29,07) 33.155,00
VALOR DO CONTRATO COM BDI 147.207,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 15 dias 30 dias 45 dias Total parcela

1 12.957,75
100,00 0,00 0,00 100,00

12.957,75 12.957,75

2 10.311,92
100,00 0,00 0,00 100,00

10.311,92 10.311,92

3 Projeto de Climatização 26.808,00
100,00 0,00 0,00 100,00

26.808,00 26.808,00

4 Projeto hidrossanitário e Reúso 24.558,66
0,00 100,00 0,00 100,00

24.558,66 24.558,66

5 Projeto Segurança, alarme, CFTV 5.596,93
0,00 100,00 0,00 100,00

5.596,93 5.596,93

6 Caderno de Encargos 20.861,29
100,00 0,00 0,00 100,00

20.861,29 20.861,29

7 12.957,75
0,00 0,00 100,00 0,00

12.957,75 12.957,75

Valor da planilha sem BDI 114.052,30 70.938,96 30.155,59 12.957,75 114.052,30

BDI 29,07% 33.155,00 20.621,96 8.766,23 3.766,82 33.155,00

Valor da planilha com BDI 147.207,30
91.560,92 38.921,82 16.724,57

147.207,30
91.560,92 130.482,74 147.207,31

Projeto Luminotécnico e cabeamento 
estruturado/Lógico

Projeto de prevenção contra incêndio, 
pânico e SPDA

PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil)
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Projetos complementares – Antiga sede TRE/AL

COMPOSIÇÃO DE BDI

A CUSTOS INDIRETOS 7,30%

AC Administração Central 4,00

DF Despesas Financeiras 1,23

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07

L Lucro/Bonificação 7,40%

I IMPOSTOS 10,65%

i1 PIS 0,65

i2 ISS 2,50

i3 COFINS 3,00

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50

BDI =
((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L)  - 1 )*100

29,07                      (1-I)

OBS: A inserção da alíquota de 4,5% nos imposto, deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços 
desonerados.
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PLANTA  LOCAÇÃO E COBERTA
2

 EDIFÍCIO PALÁCIO GOVERNADOR AFRÂNIO LAJES





PROJETO DE REFORMA
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PLANTA BAIXA - REFORMA 1º PAV.
ESCALA: 1/100

5



PORTA CORTA FOGO

PO
RT

A 
CO

RT
A 

FO
GO






PLANTA BAIXA - REFORMA 2º PAV.
ESCALA: 1/100

6
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PORTA CORTA FOGO



PLANTA BAIXA - REFORMA 3º PAV.
ESCALA: 1/100

PLANTA  BAXA - REFORMA 4º PAV.
ESCALA: 1/100





 EDIFÍCIO PALÁCIO GOVERNADOR AFRÂNIO LAJES
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 EDIFÍCIO PALÁCIO GOVERNADOR AFRÂNIO LAJES





PROJETO DE REFORMA

ARQ-3/4
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RT
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A 
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GO

PORTA CORTA FOGO

PLANTA BAIXA - REFORMA 5º PAV.
ESCALA: 1/100

PLANTA  BAIXA - REFORMA COBERTURA
ESCALA: 1/100
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RAMPA 30%
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PORTA CORTA FOGO GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO - H = 1,30 M











 

 



Anexo ANEXO IV - PROJETOS ARQUITETÔNICOS - P3 (0503526)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 71



ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA: 1/100

12

 EDIFÍCIO PALÁCIO GOVERNADOR AFRÂNIO LAJES





PROJETO DE REFORMA

ARQ-4/4

LEGENDA PAREDES:

ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA
ESCALA: 1/100

13

ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
ESCALA: 1/100

14
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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 fevereiro de 2019.
Ao Sr. Coordenador de Serviços Gerais.
 
Em atendimento ao Memorando(0501012),

Elaborados o Termo de Referência(0503515) e demais
elementos(0503521, 0503516, 0503519, 0503523, 0503524, 0503526, 0503528),
tendo como Referência os anexos(0503510, 0503512),
encaminho os autos para conhecimento e prosseguimento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 18/02/2019, às 19:00, 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
0503529 e o código CRC 5115037E.

0001325-42.2019.6.02.8000 0503529v1
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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 fevereiro de 2019.
 

Planejamento de Implantação
temporária de todos os cartórios
eleitorais da capital,  os
quais atualmente estão sediados no
Fórum Eleitoral de Maceió.                    
                                  
 

Ciente.
Senhor Secretário de Administração,  
Com as  informações prestadas através da Seção de Manutenção

e Reparos.
"A Seção de Manutenção e Reparos vem por intermédio
deste, apresentar o termo de referência para a
contratação dos projetos executivos complementares da
antiga sede do TRE-AL, elaborado pelo engenheiro civil,
Erivaldo José de Souza."

Remeto a vossa senhoria os presentes autos para análise e
deliberações pertinentes 

 

Respeitosamente,

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 20/02/2019, às 17:57, 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
0505026 e o código CRC 42508ACF.
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
Sem prejuízo de eventuais correções/ajustes no

texto do TR/Projeto Básico de evento 0503516, solicito análise
preliminar da ACAGE acerca da conformidade da estimativa
de preços dos serviços pretendidos, na forma retratada nas
planilhas de eventos 0503516, 0503519 e 0503521.

Em paralelo, solicito à SMR indicar se entende
tratar-se de serviço comum de engeharia passível de ser
licitado por pregão. Caso contrário, deverá revisar a
denominação do documento de formalização da demanda,
adequando-o à nomenclatura da Lei 8.666/93 (projeto básico).
Além disso, solicito que do item 2 do TR/Projeto Básico conste
apenas a referência ao local de execução dos serviços, e ainda
avaliar as exigências habilitatórias do item 4, devendo indicar
a metragem assinalada para comprovação de experiência na
condução de serviços semelhantes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2019, às 19:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506610 e o código CRC 9A70EEB7.
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DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2019.
Ao engenheiro Erivaldo,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria para atender

ao Despacho GSAD 0506610.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 25/02/2019, 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
0506824 e o código CRC 12FA2C1C.
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INFORMAÇÃO Nº 1482 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário de Administração.
 
De acordo com as solicitações contidas nos Despachos(0506610)

e (0506824), realizamos as alterações no item 2 e incluões das áreas no item 4
do TERMO DE REFERÊNCIA(0507030).

Indicamos que trata-se de serviço comum de engenharia, passível
de ser realizado por Pregão.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 25/02/2019, às 16:19, 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
0507024 e o código CRC 38D6664C.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto:

Contratação de empresa  do ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os
Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

2. Local de Prestação 
dos Serviços: Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede
do  TRE/AL,  tomando  como  base  o  Projeto  Arquitetônico  Existente,  doravante
chamado de  Anexo IV,  com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o
melhor atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos
assim ser plenamente justificada a contratação do objeto deste Termo de Referência.
3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS:
a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos
b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos
c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico

4.Habilitação
/qualificação Técnicas:

4.1 A empresa  deverá,  na  data  da  entrega  da proposta,  indicar  expressamente,  um
profissional  de  nível  superior  para  cada  especialidade  do  projeto,  devidamente
registrado  no CREA, que será  o responsável  técnico pelo serviço,  em cujo  acervo
conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por
execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de
Referência.
4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:
4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e
projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de
área construída com complexidade semelhante à deste objeto;
4.2.2  Engenharia  Elétrica  –  Engenheiro  Eletricista  e/ou  eletrônico  com  acervo
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de
edificações  com,  no  mínimo,  1.696,04m²  de  área  construída  com  complexidade
semelhante à deste objeto;
4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos
de climatização de edificações com, no mínimo,  1.696,04m²  de área construída com
complexidade semelhante à deste objeto.
4.3 Não será  admitido o somatório de áreas  parciais  de  edificações para  efeito  de
comprovação da área construída mínima estabelecida.
4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no
início  da  execução  do  serviço  e  durante  toda  a  sua  execução,  possuir  vínculo
empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da
ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção,
ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, ou
são seus diretores ou seus sócios.
4.5  Apresentar,  no  mínimo,  01(um)  atestado  de  capacidade  técnica  em  nome  da
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
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que  comprove  aptidão  da  licitante  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto.
4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone
da pessoa jurídica,  ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para
manter contato com a empresa declarante;
4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
dos  atestados,  podendo,  requisitar  cópias  dos  respectivos  contratos  e  aditivos  e/ou
outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado
como responsável técnico.
Atenção:  fazer  uso  de  técnicas  pertinentes  as  práticas  de  SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ.

5. Serviços a Serem 
Realizados:

5.1  O  contratado  deverá  entregar  à  CONTRATANTE  os  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos),  devidamente  registrados  na  entidade
profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a
contratação da execução das obras das instalações.
5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessários  à  completa  compreensão  dos  serviços  a  serem executados  e  materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários;
5.3.2  Memorial  descritivo  com  as  especificações  técnicas  de  todos  os  erviços
equipamentos  e  instalações,  que  deverão  ser  executados,  bem  como  relatórios  e
memoriais de cálculos que forem necessários;
5.3.3  Orçamento  detalhado  com  cronograma  físico-financeiro  para  licitação  da
execução  da  obra,  incluindo  planilha  de  composição  do  BDI  com  indicação  dos
índices,  assinado  por  profissional  habilitado  e  com  o  registro  no  órgão  técnico
competente – ART do CREA ou RRT do CAU.
5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de
referência  utilizado  para  cada  serviço,  devendo  as  cotações  serem  limitadas
superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de
preferência:
5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI;
5.3.4.2 Nos  casos  em que o SINAPI não  oferecer  custos  unitários  de  insumos  ou
serviços,  poderão  ser  adotados  aqueles  disponíveis  em  tabela  de  referência
formalmente  aprovada  por  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal,
incorporando-se  às  composições  de  custos  dessas  tabelas,  sempre  que  possível,  os
custos de insumos constantes do SINAPI;
5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 
primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 
SINAPI ou tabelas oficiais);
5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.
5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são:
5.5.1 Anteprojeto:
5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 
apenas uma cópia;
5.5.1.2  Relatório  com os  materiais  e  equipamentos  a  serem  adotados,  com custos
comparativos  e  benefícios.  A  fiscalização  irá  escolher  a  opção  mais  viável  à
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administração;
5.5.1.3  Relatório  comparativo  dos  sistemas(se  for  o  caso)  a  serm projetados,  com
custos  comparativos  de  gastos  com  energia,  investimentos  e  manutenção.  A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;
5.5.1.4 Orçamento estimativo.
5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos):
5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93);
5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso –
02 jogos de cópias dos projetos e documentos,  assinados pelos autores e em mídia
digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos);
5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços;
5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos)
5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI);
5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas;
5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos;
5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária.

5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Estudo Preliminar
5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta
que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto
5.6.2 Anteprojeto
5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra;
5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental,  possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto
deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de
execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e
componentes da edificação;
5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através
do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo
o memorial descrito dos sistemas e componentes.
5.6.3 Projetos Complementares Projetos Complementares 
5.6.3.1  É  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes  à  realização  do
empreendimento  a  ser  executado,  com nível  máximo  de  detalhamento  possível  de
todas as suas etapas;
5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;
5.6.3.3  Dentre  as  diversas  alternativas  possíveis  de  serem  implementadas,  a
CONTRATADA  deverá  justificar  a  alternativa  que  ela  eleger  como  a  melhor,
considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final
do trabalho;
5.6.3.4  Além  das  especificações  que  representam  todos  os  detalhes  construtivos
elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto  básico  será  constituído  por  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  e  do  memorial  de  cálculo,  apresentados
naquela etapa de desenvolvimento do projeto;
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do
projeto  básico  contratado,  o  perfil  dos  profissionais  que  a  empresa  vencedora  do
certame  deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os
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requisitos necessários para a habilitação técnica.

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados
com  base  no  Projeto  Arquitetônico  apresentado  pela  CONTRATANTE,  o  Projeto
Executivo  será  construído  por  um  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  apresentado  naquela  etapa  de
desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERÃO  :  
5.7.1 Projeto de cabeamento estruturado;
5.7.2 Projeto de prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA;
5.7.3 Projeto Hidrossanitário;
5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso;
5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.6 Caderno de Encargo;

5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme
Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de
resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);
5.7.8 Sondagem do terreno:
5.7.8.1 Serviços de  investigação geotécnica com 03 (três)  furos  de sondagem pelo
processo de percussão, tipo SPT, com até 15 m de profundidade e elaboração de laudo
técnico  correspondente, conforme  as  normas  da  NBR  6497,  NBR  6502  e
especialmente a NBR 8036, – Programação de Sondagem de Simples Reconhecimento
dos Solos para Fundações de Edifícios, e à NBR 6484 – Solo – Sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio e suas atualizações e demais normas
federais, estaduais e municipais aplicáveis.
5.8 Compatibilização de todos os projetos:
5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares,  os mesmos deverão ser
analisados  e  compatibilizados  com  o  do  Projeto  Arquitetônico  fornecido  pela
CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos
a fim de evitar conflitos entre eles;
5.8.2  Qualquer  elemento  proposto  que  venha  a  interferir  ou  impactar  na  estética
arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e
Reparo(SMR) do Tribunal.
5.8.3  Os  desenhos  de  projeto  deverão  ser  apresentados  através  de  tecnologia
digital(software  Autocad).  A entrega  final  dos  desenhos  e  documentos  de  projeto
deverá ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em
papel.

6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

6.1  O  projeto  estrutural  e  de  fundação  deverá  ser  apresentado  em  conjunto  com
memória de cálculo,  todas as  pranchas de desenho e detalhamentos e  quantitativos
previstos para a execução dos serviços.
6.2 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo
111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter
definitivo  dos  projetos  desenvolvidos  e  resultados  produzidos  decorrentes  desta
licitação,  entendendo-se  por  resultados  quaisquer  estudos,  relatórios,  descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais,
fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e
qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel
ou mídia eletrônica.
6.3 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as
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seguintes informações:
6.3.1 Identificação da CONTRATANTE;
6.3.2  Identificação  da  CONTRATADA  e  do  autor  do  projeto:  nome,  registro
profissional e assinatura;
6.3.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica;
6.3.4 Identificação da etapa de projeto;
6.3.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
6.3.6 Demais dados pertinentes.
6.4 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares:
6.4.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios
 Públicos Federais;
6.4.2 Normas da ABNT e do INMETRO;
6.4.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
6.4.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.
6.4.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento
provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:
a) Memorial Descritivo;
b) Memorial de Cálculo;
c) Lista de materiais;
d) Desenhos;
e) Documentos Complementares;
d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA-
AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL;
e)  Pranchas  com  todos  os  detalhes  ou  elementos  necessários  e  indispensáveis  à
compreensão e execução dos serviços.

6.4.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de
encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes

anexos:

a) planilha orçamentária;
b) composições de preços;
c) cronograma físico-financeiro;
d) curva ABC de insumos e serviços;
e) memorial descritivo;
f) cotações de preços;
g) desenhos;
h) documentos complementares
i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista.

7. Orientações Gerais

7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das condições do
imóvel  objeto  desta  contratação.  Caso  opte  pela  realização  da  vistoria,  deverá  emitir
DECLARAÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  PRÉVIO  dos  locais  de  trabalho,  não  se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. No
caso  da  não  realização  da  vistoria  prévia,  a  CONTRATADA  deverá  emitir  uma
DECLARAÇÃO assumindo todos  os  ônus  da  não  execução  da  vistoria,  não  se  admitindo
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços;
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7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao
CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste Termo de
Referência;
7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste Termo de Referência,
devidamente quitada(o);
7.4  Deverá  efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos
serviços,  inclusive apresentar  quitação  perante  o  CREA/CAU, tanto da  empresa  quanto  dos
profissionais que atuarão na objeto deste Termo de Referência;
7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas do
objeto deste Termo de Referência;
7.6  Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços devem ser
submetidos à avaliação do TRE/AL;
7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação;
7.8  A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 
7.9  Os  serviços  a  serem  executados  devem  contemplar  a  remuneração  de  mão  de  obra
qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos,  mobilização e desmobilização dos
mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos serviços;
7.10  O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim
como de  toda  a  documentação  produzida  na  execução  do  contrato,  ficando  proibida  a  sua
utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL.
7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos arquitetônicos
e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III  –  Tabela Referencial
de Honorários.

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 2.181/97 
 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 218/73
(Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); Nº 1010/2005
(Atribuição de Títulos profissionais);  
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie;
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais

8. Valor Estimado da 
Aquisição

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total
para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, conforme estabelecido
na planilha de preços.
8.2  As  propostas  não  poderão  ter  valores  superiores  aos  discriminados  na  Tabela
abaixo, obtidos conforme CUB – Custo Unitário Básico, Construção Civil – Alagoas,
Desonerado, junho/2018 e pequisa de mercado.

(referências em Anexo III)
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9. Legislação, Normas e
Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável:
9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society
for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 
9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias;
9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes;
9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção;
9.1.6  As  qualificações  de  materiais  do  Programa  brasileiro  da  Qualidade  e
Produtividade do Habitat (PBQP_H);
9.2  Demais  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
9.3  O  desenvolvimento  de  todas  as  etapas  do  Serviço  é  de  responsabilidade  da
Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL.
9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante
autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos
serviços.  Será  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  Contratada  a  supervisão  e
coordenação das  atividades da  subcontratada,  respondendo perante o TRE/AL pelo
rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.
9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível  interface ou
compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.
9.6  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  do  objeto  deste  Termo  de
Referência(art.  71  da  Lei  nº  8.666/93/1003)  e  ainda  os  encargos  decorrentes  da
aprovação  e  licenciamento  junto  aos  Órgãos  próprios  para  execução  dos  serviços
contratados.

10. Prazo de Entrega

10.1 O Prazo  máximo para  a  entrega  do objeto  será  de  45(quarenta  e  cinco)  dias
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser
emitida pela Unidade Técnica Responsável.
10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução.
10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista
para o início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento
definitivo do objeto.

11. Regime de 
Execução

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificação 
Orçamentária

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL

13. Local de Entrega:
Seção  de  Manutenção  e  Reparos,  no  5º  pavimento  do  edifício-sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090.

14. Unidade 
Fiscalizadora 14.1 Seção de Manutenção e Reparos.

14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes
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/Pagamento

da execução dos serviços correspondentes.
14.3  A execução  do  Contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  servidor
responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta,
sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão
parte do processo contratual. 
14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança  constando  de  forma  discriminada  a  efetiva  realização  dos  serviços
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-
corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
14.5  O  Pagamento  será  realizado  em  parcelas,  conforme  Cronograma  Físico-
Financeiro,  após  as  conclusões  dos  serviços,  no  prazo  de  até  10(dez)  dias  úteis,
contados  da  data  da  apresentação  da  fatura,  após  a  aprovação  dos  serviços  pelo
TRE/AL,  conforme  determina  o  artigo  40,  inciso  XIV,  alínea  a  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:
15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel  cumprimento de todas as  disposições  e  acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor;
15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
15.2.1  Solução  construtiva  racional,  elegendo  sempre  que  possível  sistema  de
modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;
15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de
operação e manutenção;
15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação;
15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento;
15.2.5  Considerar  a  área  de  influência  do  empreendimento,  relacionada  com  a
população e região a serem beneficiadas;
15.3 As  especificações  técnicas  deverão  estabelecer  as  características  necessárias  e
suficientes  ao  desempenho  técnico  requerido  pelo  projeto,  bem  como  para  a
contratação dos serviços e obras.
15.4  Se  houver  associação  de  materiais,  equipamentos  e  serviços,  a  especificação
deverá compreender todo o conjunto,  de modo a garantir  a  harmonização entre os
elementos e o desempenho técnico global.
15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.
15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.
15.7  As  especificações  de  componentes  conectados  a  redes  de  utilidades  públicas
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.
15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações
que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa
e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou
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experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE.
15.7  As  especificações  serão  elaboradas  visando  economia  e  desempenho  técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida
útil do componente da edificação.
15.8  Se  a  referência  de  marca  ou  modelo  for  indispensável  para  a  perfeita
caracterização  do  componente  da  edificação,  a  especificação  deverá  indicar,  no
mínimo,  três  alternativas  de  aplicação  e  conterá  obrigatoriamente  a  expressão  “ou
equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.
15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA.
15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto,
Construção  e  Manutenção  de  Edifícios  Públicos  Federais.  Se  forem  previstos  no
projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá
ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas.
15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem
como  de  técnicas  executivas  constantes  das  Práticas,  deverão  ser  indicados  nas
disposições  os  procedimentos  adequados  de  autorização  da  CONTRATANTE e  de
consulta ao autor do projet

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO I

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos

1.0. A Empresa Contratada deverá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO PRÉVIO do imóvel
objeto desta contratação;

2.0. Caso ocorra  alguma omissão  neste  Termo de  Referência  valerão  a  melhor  técnica  corrente  e  as
normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

3.0. A Empresa  Contratada  deverá  apresentar  RELATÓRIO  TÉCNICO  PRELIMINAR,  referente  ao
objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser
utilizado para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente
definidos com a Fiscalização do TRE/AL;

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e
registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo);

d) Identificação do Serviço;

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão),

f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na
ABNT e  deverá  ser  indicada  a  simbologia  utilizada  através  de  legenda  clara  e  objetiva,  que  permita  a  perfeita
compreensão dos dados levantados.

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO  III

PLANILHAS E TABELAS 

PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO

CUB – CUSTO UNITÁRIO BÁSICO – ALAGOAS R-8N

TABELA REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS BASEADO NO CUB/m²(ALAGOAS - dez/2018)

LOTE TIPOS DE PROJETOS UNID PERC. DO PREÇO
UNITÁRIO(%)

CUB DO MÊS VIGENTE–
JUNHO/2018(CUB/m²)

PREÇO UNITÁRIO R$
(CUB/m²)

01 Projeto  Cabeamento Estruturado - Lógico  M² 0,3053% R$ 1.249,80 3,82

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e
SPDA

 M² 0,2432% R$ 1.249,80 3,04

03 Projeto de Climatização  M² 0,8940% R$ 1.249,80 11,17

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso  M² 0,5792% R$ 1.249,80 7,24

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV  M² 0,1322% R$ 1.249,80 1,65

06 Caderno de Encargo  M² 0,49184% R$ 1.249,80 6,15

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil)

 M² 0,3053% R$ 1.249,80 3,82

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado – LÓGICO m² 3.392,08 3,82 12.957,75

02 Projeto de prevenção contra incêndio e pânico e SPDA m² 3.392,08 3,04 10.311,92

03 Projeto de climatização m² 2.400,00 11,17 26.808,00

04 Projeto hidrossanitário e reúso m² 3.392,08 7,24 24.558,66

05 Projeto de segurança, alarme e CFTV m² 3.392,08 1,65 5.596,93

06 Caderno de encargos (Planilha e Especificação) m² 3.392,08 6,15 20.861,29

07 m² 3.392,08 3,82 12.957,75

VALOR DO CONTRATO SEM BDI 114.052,30

BDI (29,07) 33.155,00
VALOR DO CONTRATO COM BDI 147.207,30

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informamos que os autos se encontram sobrestados

em nossa Unidade, no aguardo da manifestação do Senhor
Assessor Jurídico da Diretoria-Geral, conforme solicitação
constante do Parecer nº 393 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(0509022).

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 01/03/2019, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509971 e o código CRC 45DE6DDA.

0001325-42.2019.6.02.8000 0509971v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
Em atenção ao Despacho ACAGE 0509971, submeto

os presentes autos ao conhecimento e eventual
pronunciamento da douta Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 16:40, 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
0510181 e o código CRC 5ADBBA3D.

0001325-42.2019.6.02.8000 0510181v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Tendo em vista o encaminhamento de V. Sa.

(0510181), esteado na manifestação da ACAGE (0509971),
informa-se que foi remetido àquela Unidade, nos autos do
Proc. SEi nº  0003590-51.2018.6.02.8000, o  Parecer AJ-DG
nº 424 (0511270).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/03/2019, às 12:35, 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
0511433 e o código CRC ED6132B7.

0001325-42.2019.6.02.8000 0511433v1

Despacho AJ-DG 0511433         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 92



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2019.

À ACAGE,

Sr. Assessor-Chefe,

Em atenção ao teor do Despacho AJ-DG 0511433, oportunidade em que informa já ter
colacionado parecer nos autos nº 0003590-51.2018.6.02.8000, encaminho-lhe o
presente feito.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/03/2019, às 13:06, 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
0511469 e o código CRC 00D7FB69.

0001325-42.2019.6.02.8000 0511469v1
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PROCESSO : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Análise de planilhas. Projetos complementares. Sinimbu.

 

Parecer nº 434 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de solicitação de análise preliminar

da planilha orçamentária relacionada à contratação de
empresa do ramo da engenharia civil, com o objetivo de
executar os Projetos Complementares para a reforma do
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Termo de Referência constante do evento Sei
nº 0507030.

O orçamento elaborado pela gestão foi feito a partir
da aplicação da Tabela de Honorários Profissionais do
Sindicato dos Engenheiros da Bahia (0503510) e do custo
estimado para contratação, obtido a partir da metragem da
obra e o CUB por m2 previsto para Alagoas, para o projeto-
padrão R8-N, que se refere à prédio residencial de 8 andares,
com três quartos e acabamento normal.

Em análise de contratação semelhante, Parecer nº
393 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE - 0509022, esta Unidade
solicitou manifestação da Assessoria Jurídica da Direção-Geral
acerca da possibilidade de estimativa de custo de projeto a
partir de informações constantes da Tabela de Honorários
Profissionais - SENGE (0503138), dispensando outras formas
de mensuração, tais como contratações similares de outros
entes públicos e pesquisa com fornecedores. 

Em resposta, por meio do Parecer nº 424 / 2019 -
TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG - 0511270, a Assessoria Jurídica
entende ser de bom alvitre, em adição à utilização de tabelas
de honorários estabelecidas por conselhos profissionais ou
associações  de classe, coligir informações de valores
praticados no mercado,  inclusive a partir de pesquisas com
os profissionais e empresas do setor,  a exemplo do que foi
registrado no evento (0377130), considerando todas as
informações, para se obter valores finais mais condizentes,
em tese, com a realidade do mercado.

Desta forma, para continuidade da análise,
recomendamos que os autos sejam remetidos à Seção de
Instrução de Contratações - SEIC para a devida instrução dos
autos, informando o valor estimado para contratação a partir
do processo de pesquisa de mercado sobre os serviços a
serem contratados, em conjunto com a planilha de referência
elaborada pela gestão contratual.

 Outrossim,  recomendamos que, em paralelo, os
autos sejam encaminhados à gestão contratual, para
manifestação acerca das ponderações constantes dos itens "1"
e "3" de nosso Parecer nº 393 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
 0509022, bem como para atendimento da recomendação
constante do item "2", quanto à necessidade de detalhamento
da forma de cálculo utilizada para mensuração dos valores
dos projetos, conforme exposto no item 5 do Despacho SMR
(0503194).

 
Lisiana Teixeira Cintra
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Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 11/03/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 11/03/2019, às 17:11, 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
0511971 e o código CRC 4F98F1D1.

0001325-42.2019.6.02.8000 0511971v16
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.

À SEIC, à Gestão Contratual

Sr. Chefe, Sr. Gestor,

Dando continuidade ao andamento do presente feito, remeto-o para adoção das
medidas necessárias ao cumprimento das recomendações constantes no Parecer 434
da ACAGE (evento 0511971).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/03/2019, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512101 e o código CRC F396E275.

0001325-42.2019.6.02.8000 0512101v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2019.
Ao engenheiro Erivaldo.
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para no

menor lapso temporal possível, atender as determinações do
Secretário de Administração constante no despacho GSAD
0512316.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 12/03/2019, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512316 e o código CRC 6CC16BAC.

0001325-42.2019.6.02.8000 0512316v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – ANTIGA SEDE TRE/AL

Data: 07 de março de 2019  
REF.: CUB – AL – DEZ-2018 - TABELA 3:PROJETOS – PADRÃO COMERCIAL-PADRÃO NORMAL- CAL -8 : R$1.449,24

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 CUB-AL Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado – LÓGICO m² 3.392,08 4,42 14.992,99

02 CUB-AL Projeto de prevenção contra incêndio e pânico e SPDA m² 3.392,08 3,52 11.940,12

03 CUB-AL Projeto de climatização m² 2.400,00 12,96 31.104,00

04 CUB-AL Projeto hidrossanitário e reúso m² 3.392,08 8,39 28.459,55

05 CUB-AL Projeto de segurança, alarme e CFTV m² 3.392,08 1,92 6.512,79

06 CUB-AL Caderno de encargos (Planilha e Especificação) m² 3.392,08 7,13 24.185,53

07 CUB-AL m² 3.392,08 4,42 14.992,99

VALOR DO CONTRATO SEM BDI 132.187,97

BDI (29,07) 38.427,04
VALOR DO CONTRATO COM BDI 170.615,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

CUB-AL         
CAL– 8 DEZ-
2018

CUB-AL         
CAL– 8 DEZ-
2018

CUB-AL         
CAL– 8 DEZ-
2018

CUB-AL         
CAL– 8 DEZ-
2018

CUB-AL         
CAL– 8 DEZ-
2018

CUB-AL         
CAL– 8 DEZ-
2018

CUB-AL         
CAL– 8 DEZ-
2018

PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS COMPLEMENTARES – ANTIGA SEDE TRE/AL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 15 dias 30 dias 45 dias Total parcela

1 14.992,99
100,00 0,00 0,00 100,00

14.992,99 14.992,99

2 11.940,12
100,00 0,00 0,00 100,00

11.940,12 11.940,12

3 Projeto de Climatização 31.104,00
100,00 0,00 0,00 100,00

31.104,00 31.104,00

4 Projeto hidrossanitário e Reúso 28.459,55
0,00 100,00 0,00 100,00

28.459,55 28.459,55

5 Projeto Segurança, alarme, CFTV 6.512,79
0,00 100,00 0,00 100,00

6.512,79 6.512,79

6 Caderno de Encargos 24.185,53
100,00 0,00 0,00 100,00

24.185,53 24.185,53

7 14.992,99
0,00 0,00 100,00 0,00

14.992,99 14.992,99

Valor da planilha sem BDI 132.187,97 82.222,64 34.972,34 14.992,99 132.187,97

BDI 29,07% 38.427,04 23.902,12 10.166,46 4.358,46 38.427,04

Valor da planilha com BDI 170.615,01
106.124,76 45.138,80 19.351,45

170.615,01
106.124,76 151.263,56 170.615,01

Projeto Luminotécnico e cabeamento 
estruturado/Lógico

Projeto de prevenção contra incêndio, 
pânico e SPDA

PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil)
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DEMONSTRATIVO DOS PERCENTUAIS

Página 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – ANTIGA SEDE DO TRE/AL

ITEM TIPOS DE PROJETOS UND

CÁLCULOS

DOS PERCENTUAIS

01 Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado – LÓGICO m² (4,18/1.369,12) 0,3053%

02 Projeto de prevenção contra incêndio e pânico e SPDA m² (3,33/1.369,12) 0,2432%

03 Projeto de climatização m² (12,24/1.369,12) 0,8940%

04 Projeto hidrossanitário e reúso m² (7,93/1.369,12) 0,5792%

05 Projeto de segurança, alarme e CFTV m² (1,81/1.369,12) 0,1322%

06 Caderno de encargos (Planilha e Especificação) m² 0,4918% 0,0049184 (VL REF. A COMPOSIÇÃO DO ITEM 07)

07 PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) m² (4,18/1.369,12) 0,3053%

OBS.: Valores obtidos das tabelas: 6, 7, 10 e 11 das Páginas de nºs 16,18,22 e 23, respectivamente, da Tabela de Honorários Profissionais

Edição 2018 SENGE – SINDICATOS DE ENGENHEIROS BAHIA – ANEXA AO PROCESSO

PERC. DO 
PREÇO 

UNITÁRIO

20%*(0,3050%+0,2432%+0,8940%
+0,5792%+0,1322%+0,3053%)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Projetos complementares – Antiga sede TRE/AL

COMPOSIÇÃO DE BDI

A CUSTOS INDIRETOS 7,30%

AC Administração Central 4,00

DF Despesas Financeiras 1,23

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07

L Lucro/Bonificação 7,40%

I IMPOSTOS 10,65%

i1 PIS 0,65

i2 ISS 2,50

i3 COFINS 3,00

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50

BDI =
((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L)  - 1 )*100

29,07                      (1-I)

OBS: A inserção da alíquota de 4,5% nos imposto, deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços 
desonerados.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto:

Contratação de empresa  do ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os
Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

2. Local de Prestação 
dos Serviços: Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede
do  TRE/AL,  tomando  como  base  o  Projeto  Arquitetônico  Existente,  doravante
chamado de  Anexo IV,  com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o
melhor atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos
assim ser plenamente justificada a contratação do objeto deste Termo de Referência.
3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS:
a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos
b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos
c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico

4.Habilitação
/qualificação Técnicas:

4.1 A empresa  deverá,  na  data  da  entrega  da proposta,  indicar  expressamente,  um
profissional  de  nível  superior  para  cada  especialidade  do  projeto,  devidamente
registrado  no CREA, que será  o responsável  técnico pelo serviço,  em cujo  acervo
conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por
execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de
Referência.
4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:
4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e
projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de
área construída com complexidade semelhante à deste objeto;
4.2.2  Engenharia  Elétrica  –  Engenheiro  Eletricista  e/ou  eletrônico  com  acervo
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de
edificações  com,  no  mínimo,  1.696,04m²  de  área  construída  com  complexidade
semelhante à deste objeto;
4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos
de climatização de edificações com, no mínimo,  1.696,04m²  de área construída com
complexidade semelhante à deste objeto.
4.3 Não será  admitido o somatório de áreas  parciais  de  edificações para  efeito  de
comprovação da área construída mínima estabelecida.
4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no
início  da  execução  do  serviço  e  durante  toda  a  sua  execução,  possuir  vínculo
empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da
ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção,
ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, ou
são seus diretores ou seus sócios.
4.5  Apresentar,  no  mínimo,  01(um)  atestado  de  capacidade  técnica  em  nome  da
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

que  comprove  aptidão  da  licitante  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto.
4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone
da pessoa jurídica,  ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para
manter contato com a empresa declarante;
4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
dos  atestados,  podendo,  requisitar  cópias  dos  respectivos  contratos  e  aditivos  e/ou
outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado
como responsável técnico.
Atenção:  fazer  uso  de  técnicas  pertinentes  as  práticas  de  SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ.

5. Serviços a Serem 
Realizados:

5.1  O  contratado  deverá  entregar  à  CONTRATANTE  os  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos),  devidamente  registrados  na  entidade
profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a
contratação da execução das obras das instalações.
5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessários  à  completa  compreensão  dos  serviços  a  serem executados  e  materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários;
5.3.2  Memorial  descritivo  com  as  especificações  técnicas  de  todos  os  erviços
equipamentos  e  instalações,  que  deverão  ser  executados,  bem  como  relatórios  e
memoriais de cálculos que forem necessários;
5.3.3  Orçamento  detalhado  com  cronograma  físico-financeiro  para  licitação  da
execução  da  obra,  incluindo  planilha  de  composição  do  BDI  com  indicação  dos
índices,  assinado  por  profissional  habilitado  e  com  o  registro  no  órgão  técnico
competente – ART do CREA ou RRT do CAU.
5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de
referência  utilizado  para  cada  serviço,  devendo  as  cotações  serem  limitadas
superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de
preferência:
5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI;
5.3.4.2 Nos  casos  em que o SINAPI não  oferecer  custos  unitários  de  insumos  ou
serviços,  poderão  ser  adotados  aqueles  disponíveis  em  tabela  de  referência
formalmente  aprovada  por  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal,
incorporando-se  às  composições  de  custos  dessas  tabelas,  sempre  que  possível,  os
custos de insumos constantes do SINAPI;
5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 
primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 
SINAPI ou tabelas oficiais);
5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.
5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são:
5.5.1 Anteprojeto:
5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 
apenas uma cópia;
5.5.1.2  Relatório  com os  materiais  e  equipamentos  a  serem  adotados,  com custos
comparativos  e  benefícios.  A  fiscalização  irá  escolher  a  opção  mais  viável  à
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administração;
5.5.1.3  Relatório  comparativo  dos  sistemas(se  for  o  caso)  a  serm projetados,  com
custos  comparativos  de  gastos  com  energia,  investimentos  e  manutenção.  A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;
5.5.1.4 Orçamento estimativo.
5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos):
5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93);
5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso –
02 jogos de cópias dos projetos e documentos,  assinados pelos autores e em mídia
digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos);
5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços;
5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos)
5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI);
5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas;
5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos;
5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária.

5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Estudo Preliminar
5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta
que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto
5.6.2 Anteprojeto
5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra;
5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental,  possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto
deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de
execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e
componentes da edificação;
5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através
do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo
o memorial descrito dos sistemas e componentes.
5.6.3 Projetos Complementares Projetos Complementares 
5.6.3.1  É  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes  à  realização  do
empreendimento  a  ser  executado,  com nível  máximo  de  detalhamento  possível  de
todas as suas etapas;
5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;
5.6.3.3  Dentre  as  diversas  alternativas  possíveis  de  serem  implementadas,  a
CONTRATADA  deverá  justificar  a  alternativa  que  ela  eleger  como  a  melhor,
considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final
do trabalho;
5.6.3.4  Além  das  especificações  que  representam  todos  os  detalhes  construtivos
elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto  básico  será  constituído  por  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  e  do  memorial  de  cálculo,  apresentados
naquela etapa de desenvolvimento do projeto;
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do
projeto  básico  contratado,  o  perfil  dos  profissionais  que  a  empresa  vencedora  do
certame  deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os
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requisitos necessários para a habilitação técnica.

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados
com  base  no  Projeto  Arquitetônico  apresentado  pela  CONTRATANTE,  o  Projeto
Executivo  será  construído  por  um  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  apresentado  naquela  etapa  de
desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERÃO  :  
5.7.1 Projeto de cabeamento estruturado;
5.7.2 Projeto de prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA;
5.7.3 Projeto Hidrossanitário;
5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso;
5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.6 Caderno de Encargo;

5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme
Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de
resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);
5.7.8 Sondagem do terreno:
5.7.8.1 Serviços de  investigação geotécnica com 03 (três)  furos  de sondagem pelo
processo de percussão, tipo SPT, com até 15 m de profundidade e elaboração de laudo
técnico  correspondente, conforme  as  normas  da  NBR  6497,  NBR  6502  e
especialmente a NBR 8036, – Programação de Sondagem de Simples Reconhecimento
dos Solos para Fundações de Edifícios, e à NBR 6484 – Solo – Sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio e suas atualizações e demais normas
federais, estaduais e municipais aplicáveis.
5.8 Compatibilização de todos os projetos:
5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares,  os mesmos deverão ser
analisados  e  compatibilizados  com  o  do  Projeto  Arquitetônico  fornecido  pela
CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos
a fim de evitar conflitos entre eles;
5.8.2  Qualquer  elemento  proposto  que  venha  a  interferir  ou  impactar  na  estética
arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e
Reparo(SMR) do Tribunal.
5.8.3  Os  desenhos  de  projeto  deverão  ser  apresentados  através  de  tecnologia
digital(software  Autocad).  A entrega  final  dos  desenhos  e  documentos  de  projeto
deverá ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em
papel.

6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

6.1  O  projeto  estrutural  e  de  fundação  deverá  ser  apresentado  em  conjunto  com
memória de cálculo,  todas as  pranchas de desenho e detalhamentos e  quantitativos
previstos para a execução dos serviços.
6.2 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo
111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter
definitivo  dos  projetos  desenvolvidos  e  resultados  produzidos  decorrentes  desta
licitação,  entendendo-se  por  resultados  quaisquer  estudos,  relatórios,  descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais,
fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e
qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel
ou mídia eletrônica.
6.3 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as
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seguintes informações:
6.3.1 Identificação da CONTRATANTE;
6.3.2  Identificação  da  CONTRATADA  e  do  autor  do  projeto:  nome,  registro
profissional e assinatura;
6.3.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica;
6.3.4 Identificação da etapa de projeto;
6.3.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
6.3.6 Demais dados pertinentes.
6.4 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares:
6.4.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios
 Públicos Federais;
6.4.2 Normas da ABNT e do INMETRO;
6.4.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
6.4.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.
6.4.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento
provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:
a) Memorial Descritivo;
b) Memorial de Cálculo;
c) Lista de materiais;
d) Desenhos;
e) Documentos Complementares;
d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA-
AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL;
e)  Pranchas  com  todos  os  detalhes  ou  elementos  necessários  e  indispensáveis  à
compreensão e execução dos serviços.

6.4.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de
encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes

anexos:

a) planilha orçamentária;
b) composições de preços;
c) cronograma físico-financeiro;
d) curva ABC de insumos e serviços;
e) memorial descritivo;
f) cotações de preços;
g) desenhos;
h) documentos complementares
i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista.

7. Orientações Gerais

7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das condições do
imóvel  objeto  desta  contratação.  Caso  opte  pela  realização  da  vistoria,  deverá  emitir
DECLARAÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  PRÉVIO  dos  locais  de  trabalho,  não  se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. No
caso  da  não  realização  da  vistoria  prévia,  a  CONTRATADA  deverá  emitir  uma
DECLARAÇÃO assumindo todos  os  ônus  da  não  execução  da  vistoria,  não  se  admitindo
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços;
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7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao
CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste Termo de
Referência;
7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste Termo de Referência,
devidamente quitada(o);
7.4  Deverá  efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos
serviços,  inclusive apresentar  quitação  perante  o  CREA/CAU, tanto da  empresa  quanto  dos
profissionais que atuarão na objeto deste Termo de Referência;
7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas do
objeto deste Termo de Referência;
7.6  Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços devem ser
submetidos à avaliação do TRE/AL;
7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação;
7.8  A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 
7.9  Os  serviços  a  serem  executados  devem  contemplar  a  remuneração  de  mão  de  obra
qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos,  mobilização e desmobilização dos
mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos serviços;
7.10  O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim
como de  toda  a  documentação  produzida  na  execução  do  contrato,  ficando  proibida  a  sua
utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL.
7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos arquitetônicos
e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III  –  Tabela Referencial
de Honorários.

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 2.181/97 
 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 218/73
(Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); Nº 1010/2005
(Atribuição de Títulos profissionais);  
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie;
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais

8. Valor Estimado da 
Aquisição

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total
para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, conforme estabelecido
na planilha de preços.
8.2  As  propostas  não  poderão  ter  valores  superiores  aos  discriminados  na  Tabela
abaixo, obtidos conforme CUB – Custo Unitário Básico, Construção Civil – Alagoas,
DEZEMBRO/2018.

(referências em Anexo III)
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9. Legislação, Normas e
Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável:
9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society
for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 
9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias;
9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes;
9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção;
9.1.6  As  qualificações  de  materiais  do  Programa  brasileiro  da  Qualidade  e
Produtividade do Habitat (PBQP_H);
9.2  Demais  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
9.3  O  desenvolvimento  de  todas  as  etapas  do  Serviço  é  de  responsabilidade  da
Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL.
9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante
autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos
serviços.  Será  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  Contratada  a  supervisão  e
coordenação das  atividades da  subcontratada,  respondendo perante o TRE/AL pelo
rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.
9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível  interface ou
compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.
9.6  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  do  objeto  deste  Termo  de
Referência(art.  71  da  Lei  nº  8.666/93/1003)  e  ainda  os  encargos  decorrentes  da
aprovação  e  licenciamento  junto  aos  Órgãos  próprios  para  execução  dos  serviços
contratados.

10. Prazo de Entrega

10.1 O Prazo  máximo para  a  entrega  do objeto  será  de  45(quarenta  e  cinco)  dias
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser
emitida pela Unidade Técnica Responsável.
10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução.
10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista
para o início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento
definitivo do objeto.

11. Regime de 
Execução

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificação 
Orçamentária

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL

13. Local de Entrega:
Seção  de  Manutenção  e  Reparos,  no  5º  pavimento  do  edifício-sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090.

14. Unidade 
Fiscalizadora 14.1 Seção de Manutenção e Reparos.

14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes
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/Pagamento

da execução dos serviços correspondentes.
14.3  A execução  do  Contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  servidor
responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta,
sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão
parte do processo contratual. 
14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança  constando  de  forma  discriminada  a  efetiva  realização  dos  serviços
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-
corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
14.5  O  Pagamento  será  realizado  em  parcelas,  conforme  Cronograma  Físico-
Financeiro,  após  as  conclusões  dos  serviços,  no  prazo  de  até  10(dez)  dias  úteis,
contados  da  data  da  apresentação  da  fatura,  após  a  aprovação  dos  serviços  pelo
TRE/AL,  conforme  determina  o  artigo  40,  inciso  XIV,  alínea  a  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:
15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel  cumprimento de todas as  disposições  e  acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor;
15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
15.2.1  Solução  construtiva  racional,  elegendo  sempre  que  possível  sistema  de
modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;
15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de
operação e manutenção;
15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação;
15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento;
15.2.5  Considerar  a  área  de  influência  do  empreendimento,  relacionada  com  a
população e região a serem beneficiadas;
15.3 As  especificações  técnicas  deverão  estabelecer  as  características  necessárias  e
suficientes  ao  desempenho  técnico  requerido  pelo  projeto,  bem  como  para  a
contratação dos serviços e obras.
15.4  Se  houver  associação  de  materiais,  equipamentos  e  serviços,  a  especificação
deverá compreender todo o conjunto,  de modo a garantir  a  harmonização entre os
elementos e o desempenho técnico global.
15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.
15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.
15.7  As  especificações  de  componentes  conectados  a  redes  de  utilidades  públicas
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.
15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações
que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa
e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou
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experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE.
15.7  As  especificações  serão  elaboradas  visando  economia  e  desempenho  técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida
útil do componente da edificação.
15.8  Se  a  referência  de  marca  ou  modelo  for  indispensável  para  a  perfeita
caracterização  do  componente  da  edificação,  a  especificação  deverá  indicar,  no
mínimo,  três  alternativas  de  aplicação  e  conterá  obrigatoriamente  a  expressão  “ou
equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.
15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA.
15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto,
Construção  e  Manutenção  de  Edifícios  Públicos  Federais.  Se  forem  previstos  no
projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá
ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas.
15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem
como  de  técnicas  executivas  constantes  das  Práticas,  deverão  ser  indicados  nas
disposições  os  procedimentos  adequados  de  autorização  da  CONTRATANTE e  de
consulta ao autor do projet

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO I

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos

1.0. A Empresa Contratada deverá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO PRÉVIO do imóvel
objeto desta contratação;

2.0. Caso ocorra  alguma omissão  neste  Termo de  Referência  valerão  a  melhor  técnica  corrente  e  as
normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

3.0. A Empresa  Contratada  deverá  apresentar  RELATÓRIO  TÉCNICO  PRELIMINAR,  referente  ao
objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser
utilizado para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente
definidos com a Fiscalização do TRE/AL;

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e
registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo);

d) Identificação do Serviço;

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão),

f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na
ABNT e  deverá  ser  indicada  a  simbologia  utilizada  através  de  legenda  clara  e  objetiva,  que  permita  a  perfeita
compreensão dos dados levantados.

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO  III

PLANILHAS E TABELAS 

PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO

CUB – CUSTO UNITÁRIO BÁSICO – ALAGOAS 

ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR
UNID em R$

 VALOR PARCIAL em
RS

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado  3.392,08 m² 4,42 14.992,99

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m² 3,52 11.940,12

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m² 12,96 31.104,00

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m² 8,39 28.459,55

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV 3.392,08 m² 1,92 6.512,79

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m² 7,13 24.185,79

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)
3.392,08 m²

4,42 14.992,99

VALOR S/ BDI: R$ 132.187,97
BDI(29,07%): R$ 38.427,04                                                             
VALOR TOTAL C/BDI: R$  170.615,01

TABELA REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS BASEADO NO CUB/m²(ALAGOAS - dez/2018)

LOTE TIPOS DE PROJETOS UNID PERC. DO PREÇO
UNITÁRIO(%)

CUB DO MÊS VIGENTE–
DEZ/2018(CUB/m²)

PREÇO UNITÁRIO R$
(CUB/m²)

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado  M² 0,3053% R$ 1.449,24 4,42

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e
SPDA

 M² 0,2432% R$ 1.449,24 3,52

03 Projeto de Climatização  M² 0,8940% R$ 1.449,24 12,96

04 Projeto hidrossanitário e reúso  M² 0,5792% R$ 1.449,24 8,39

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV  M² 0,1322% R$ 1.449,24 1,92

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  M² 0,49184% R$ 1.449,24 7,13

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil)

 M² 0,3053%
R$ 1.449,24

4,42

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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INFORMAÇÃO Nº 1772 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário de Administração.

Em atendimento ao Despacho GSAD(0512101) e atenção ao Parecer 434(0511971) no
tocante as manisfestações acerca das ponderações constantes nos itens "1", "2" e "3",
temos a relatar que:

Com relação a manifestação referente ao item "1":

Alteramos o padrão adotado para o constante na Tabela 3: PROJETOS-PADRÃO
COMERCIAL, CAL (Comercial Andares Livres) - PADRÃO NORMAL - CAL - 8 no valor do
CUB para R$1.449,24 - referência dezembro 2018 -Construção Civil Alagoas conforme
tabela anexa no evento(0503510), refletindo-se assim nas novas composições das
Planilhas evento(0512805).

Em relação a manifestação referente ao item "2":

Anexamos aos autos no evento(0512805) uma Tabela de Demonstrativo  matemático
dos Percentuais adotados retirados da TABELA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -
SENGE evento(0503510) , para instrução e possibilidade de verificação dos montantes
informados.

Em manifestação ao item "3", é do entendimento deste Setorial - SMR - Seção de
Manutenção e Reparos - Engenharia a utilização de referência da TABELA DE
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - EDIÇÃO 2018 - SENGE - SINDICATOS DOS
ENGENHEIROS DA BAHIA, considerando as condições básicas e legislação no
desempenho das atividades que cabe ao profissional de engenharia em especial as
listadas na própria Tabela anexa no evento(0503510).

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 12/03/2019, às 19:10, 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
0512809 e o código CRC D9340FB2.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto:

Contratação de empresa  do ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os
Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

2. Local de Prestação 
dos Serviços: Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede
do  TRE/AL,  tomando  como  base  o  Projeto  Arquitetônico  Existente,  doravante
chamado de  Anexo IV,  com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o
melhor atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos
assim ser plenamente justificada a contratação do objeto deste Termo de Referência.
3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS:
a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos
b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos
c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico

4.Habilitação
/qualificação Técnicas:

4.1 A empresa  deverá,  na  data  da  entrega  da proposta,  indicar  expressamente,  um
profissional  de  nível  superior  para  cada  especialidade  do  projeto,  devidamente
registrado  no CREA, que será  o responsável  técnico pelo serviço,  em cujo  acervo
conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por
execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de
Referência.
4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:
4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e
projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de
área construída com complexidade semelhante à deste objeto;
4.2.2  Engenharia  Elétrica  –  Engenheiro  Eletricista  e/ou  eletrônico  com  acervo
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de
edificações  com,  no  mínimo,  1.696,04m²  de  área  construída  com  complexidade
semelhante à deste objeto;
4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos
de climatização de edificações com, no mínimo,  1.696,04m²  de área construída com
complexidade semelhante à deste objeto.
4.3 Não será  admitido o somatório de áreas  parciais  de  edificações para  efeito  de
comprovação da área construída mínima estabelecida.
4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no
início  da  execução  do  serviço  e  durante  toda  a  sua  execução,  possuir  vínculo
empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da
ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção,
ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, ou
são seus diretores ou seus sócios.
4.5  Apresentar,  no  mínimo,  01(um)  atestado  de  capacidade  técnica  em  nome  da
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
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que  comprove  aptidão  da  licitante  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto.
4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone
da pessoa jurídica,  ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para
manter contato com a empresa declarante;
4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
dos  atestados,  podendo,  requisitar  cópias  dos  respectivos  contratos  e  aditivos  e/ou
outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado
como responsável técnico.
Atenção:  fazer  uso  de  técnicas  pertinentes  as  práticas  de  SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ.

5. Serviços a Serem 
Realizados:

5.1  O  contratado  deverá  entregar  à  CONTRATANTE  os  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos),  devidamente  registrados  na  entidade
profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a
contratação da execução das obras das instalações.
5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessários  à  completa  compreensão  dos  serviços  a  serem executados  e  materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários;
5.3.2  Memorial  descritivo  com  as  especificações  técnicas  de  todos  os  erviços
equipamentos  e  instalações,  que  deverão  ser  executados,  bem  como  relatórios  e
memoriais de cálculos que forem necessários;
5.3.3  Orçamento  detalhado  com  cronograma  físico-financeiro  para  licitação  da
execução  da  obra,  incluindo  planilha  de  composição  do  BDI  com  indicação  dos
índices,  assinado  por  profissional  habilitado  e  com  o  registro  no  órgão  técnico
competente – ART do CREA ou RRT do CAU.
5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de
referência  utilizado  para  cada  serviço,  devendo  as  cotações  serem  limitadas
superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de
preferência:
5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI;
5.3.4.2 Nos  casos  em que o SINAPI não  oferecer  custos  unitários  de  insumos  ou
serviços,  poderão  ser  adotados  aqueles  disponíveis  em  tabela  de  referência
formalmente  aprovada  por  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal,
incorporando-se  às  composições  de  custos  dessas  tabelas,  sempre  que  possível,  os
custos de insumos constantes do SINAPI;
5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 
primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 
SINAPI ou tabelas oficiais);
5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.
5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são:
5.5.1 Anteprojeto:
5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 
apenas uma cópia;
5.5.1.2  Relatório  com os  materiais  e  equipamentos  a  serem  adotados,  com custos
comparativos  e  benefícios.  A  fiscalização  irá  escolher  a  opção  mais  viável  à
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administração;
5.5.1.3  Relatório  comparativo  dos  sistemas(se  for  o  caso)  a  serm projetados,  com
custos  comparativos  de  gastos  com  energia,  investimentos  e  manutenção.  A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;
5.5.1.4 Orçamento estimativo.
5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos):
5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93);
5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso –
02 jogos de cópias dos projetos e documentos,  assinados pelos autores e em mídia
digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos);
5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços;
5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos)
5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI);
5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas;
5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos;
5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária.

5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Estudo Preliminar
5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta
que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto
5.6.2 Anteprojeto
5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra;
5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental,  possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto
deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de
execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e
componentes da edificação;
5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através
do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo
o memorial descrito dos sistemas e componentes.
5.6.3 Projetos Complementares Projetos Complementares 
5.6.3.1  É  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes  à  realização  do
empreendimento  a  ser  executado,  com nível  máximo  de  detalhamento  possível  de
todas as suas etapas;
5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;
5.6.3.3  Dentre  as  diversas  alternativas  possíveis  de  serem  implementadas,  a
CONTRATADA  deverá  justificar  a  alternativa  que  ela  eleger  como  a  melhor,
considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final
do trabalho;
5.6.3.4  Além  das  especificações  que  representam  todos  os  detalhes  construtivos
elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto  básico  será  constituído  por  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  e  do  memorial  de  cálculo,  apresentados
naquela etapa de desenvolvimento do projeto;
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do
projeto  básico  contratado,  o  perfil  dos  profissionais  que  a  empresa  vencedora  do
certame  deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os
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requisitos necessários para a habilitação técnica.

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados
com  base  no  Projeto  Arquitetônico  apresentado  pela  CONTRATANTE,  o  Projeto
Executivo  será  construído  por  um  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  apresentado  naquela  etapa  de
desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERÃO  :  
5.7.1 Projeto de cabeamento estruturado;
5.7.2 Projeto de prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA;
5.7.3 Projeto Hidrossanitário;
5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso;
5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.6 Caderno de Encargo;

5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme
Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de
resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);
5.7.8 Sondagem do terreno:
5.7.8.1 Serviços de  investigação geotécnica com 03 (três)  furos  de sondagem pelo
processo de percussão, tipo SPT, com até 15 m de profundidade e elaboração de laudo
técnico  correspondente, conforme  as  normas  da  NBR  6497,  NBR  6502  e
especialmente a NBR 8036, – Programação de Sondagem de Simples Reconhecimento
dos Solos para Fundações de Edifícios, e à NBR 6484 – Solo – Sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio e suas atualizações e demais normas
federais, estaduais e municipais aplicáveis.
5.8 Compatibilização de todos os projetos:
5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares,  os mesmos deverão ser
analisados  e  compatibilizados  com  o  do  Projeto  Arquitetônico  fornecido  pela
CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos
a fim de evitar conflitos entre eles;
5.8.2  Qualquer  elemento  proposto  que  venha  a  interferir  ou  impactar  na  estética
arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e
Reparo(SMR) do Tribunal.
5.8.3  Os  desenhos  de  projeto  deverão  ser  apresentados  através  de  tecnologia
digital(software  Autocad).  A entrega  final  dos  desenhos  e  documentos  de  projeto
deverá ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em
papel.

6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

6.1  O  projeto  estrutural  e  de  fundação  deverá  ser  apresentado  em  conjunto  com
memória de cálculo,  todas as  pranchas de desenho e detalhamentos e  quantitativos
previstos para a execução dos serviços.
6.2 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo
111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter
definitivo  dos  projetos  desenvolvidos  e  resultados  produzidos  decorrentes  desta
licitação,  entendendo-se  por  resultados  quaisquer  estudos,  relatórios,  descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais,
fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e
qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel
ou mídia eletrônica.
6.3 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as
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seguintes informações:
6.3.1 Identificação da CONTRATANTE;
6.3.2  Identificação  da  CONTRATADA  e  do  autor  do  projeto:  nome,  registro
profissional e assinatura;
6.3.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica;
6.3.4 Identificação da etapa de projeto;
6.3.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
6.3.6 Demais dados pertinentes.
6.4 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares:
6.4.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios
 Públicos Federais;
6.4.2 Normas da ABNT e do INMETRO;
6.4.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
6.4.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.
6.4.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento
provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:
a) Memorial Descritivo;
b) Memorial de Cálculo;
c) Lista de materiais;
d) Desenhos;
e) Documentos Complementares;
d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA-
AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL;
e)  Pranchas  com  todos  os  detalhes  ou  elementos  necessários  e  indispensáveis  à
compreensão e execução dos serviços.

6.4.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de
encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes

anexos:

a) planilha orçamentária;
b) composições de preços;
c) cronograma físico-financeiro;
d) curva ABC de insumos e serviços;
e) memorial descritivo;
f) cotações de preços;
g) desenhos;
h) documentos complementares
i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista.

7. Orientações Gerais

7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das condições do
imóvel  objeto  desta  contratação.  Caso  opte  pela  realização  da  vistoria,  deverá  emitir
DECLARAÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  PRÉVIO  dos  locais  de  trabalho,  não  se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. No
caso  da  não  realização  da  vistoria  prévia,  a  CONTRATADA  deverá  emitir  uma
DECLARAÇÃO assumindo todos  os  ônus  da  não  execução  da  vistoria,  não  se  admitindo
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços;

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL

 Página 5 de 12

Anexo TR-PLANILHAS S/VALORES E PROJETOS (0513465)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 120



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao
CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste Termo de
Referência;
7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste Termo de Referência,
devidamente quitada(o);
7.4  Deverá  efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos
serviços,  inclusive apresentar  quitação  perante  o  CREA/CAU, tanto da  empresa  quanto  dos
profissionais que atuarão na objeto deste Termo de Referência;
7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas do
objeto deste Termo de Referência;
7.6  Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços devem ser
submetidos à avaliação do TRE/AL;
7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação;
7.8  A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 
7.9  Os  serviços  a  serem  executados  devem  contemplar  a  remuneração  de  mão  de  obra
qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos,  mobilização e desmobilização dos
mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos serviços;
7.10  O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim
como de  toda  a  documentação  produzida  na  execução  do  contrato,  ficando  proibida  a  sua
utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL.
7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos arquitetônicos
e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III  –  Tabela Referencial
de Honorários.

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 2.181/97 
 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 218/73
(Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); Nº 1010/2005
(Atribuição de Títulos profissionais);  
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie;
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais

8. Valor Estimado da 
Aquisição

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total
para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, conforme estabelecido
em planilha de preços.
8.2  As  propostas  não  poderão  ter  valores  superiores  aos  discriminados  na  Tabela
abaixo.

(referências em Anexo III)
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9. Legislação, Normas e
Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável:
9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society
for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 
9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias;
9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes;
9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção;
9.1.6  As  qualificações  de  materiais  do  Programa  brasileiro  da  Qualidade  e
Produtividade do Habitat (PBQP_H);
9.2  Demais  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
9.3  O  desenvolvimento  de  todas  as  etapas  do  Serviço  é  de  responsabilidade  da
Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL.
9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante
autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos
serviços.  Será  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  Contratada  a  supervisão  e
coordenação das  atividades da  subcontratada,  respondendo perante o TRE/AL pelo
rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.
9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível  interface ou
compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.
9.6  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  do  objeto  deste  Termo  de
Referência(art.  71  da  Lei  nº  8.666/93/1003)  e  ainda  os  encargos  decorrentes  da
aprovação  e  licenciamento  junto  aos  Órgãos  próprios  para  execução  dos  serviços
contratados.

10. Prazo de Entrega

10.1 O Prazo  máximo para  a  entrega  do objeto  será  de  45(quarenta  e  cinco)  dias
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser
emitida pela Unidade Técnica Responsável.
10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução.
10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista
para o início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento
definitivo do objeto.

11. Regime de 
Execução

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificação 
Orçamentária

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL

13. Local de Entrega:
Seção  de  Manutenção  e  Reparos,  no  5º  pavimento  do  edifício-sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090.

14. Unidade 
Fiscalizadora 14.1 Seção de Manutenção e Reparos.

14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes
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/Pagamento

da execução dos serviços correspondentes.
14.3  A execução  do  Contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  servidor
responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta,
sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão
parte do processo contratual. 
14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança  constando  de  forma  discriminada  a  efetiva  realização  dos  serviços
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-
corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
14.5  O  Pagamento  será  realizado  em  parcelas,  conforme  Cronograma  Físico-
Financeiro,  após  as  conclusões  dos  serviços,  no  prazo  de  até  10(dez)  dias  úteis,
contados  da  data  da  apresentação  da  fatura,  após  a  aprovação  dos  serviços  pelo
TRE/AL,  conforme  determina  o  artigo  40,  inciso  XIV,  alínea  a  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:
15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel  cumprimento de todas as  disposições  e  acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor;
15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
15.2.1  Solução  construtiva  racional,  elegendo  sempre  que  possível  sistema  de
modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;
15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de
operação e manutenção;
15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação;
15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento;
15.2.5  Considerar  a  área  de  influência  do  empreendimento,  relacionada  com  a
população e região a serem beneficiadas;
15.3 As  especificações  técnicas  deverão  estabelecer  as  características  necessárias  e
suficientes  ao  desempenho  técnico  requerido  pelo  projeto,  bem  como  para  a
contratação dos serviços e obras.
15.4  Se  houver  associação  de  materiais,  equipamentos  e  serviços,  a  especificação
deverá compreender todo o conjunto,  de modo a garantir  a  harmonização entre os
elementos e o desempenho técnico global.
15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.
15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.
15.7  As  especificações  de  componentes  conectados  a  redes  de  utilidades  públicas
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.
15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações
que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa
e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou
         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694

  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE.
15.7  As  especificações  serão  elaboradas  visando  economia  e  desempenho  técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida
útil do componente da edificação.
15.8  Se  a  referência  de  marca  ou  modelo  for  indispensável  para  a  perfeita
caracterização  do  componente  da  edificação,  a  especificação  deverá  indicar,  no
mínimo,  três  alternativas  de  aplicação  e  conterá  obrigatoriamente  a  expressão  “ou
equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.
15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA.
15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto,
Construção  e  Manutenção  de  Edifícios  Públicos  Federais.  Se  forem  previstos  no
projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá
ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas.
15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem
como  de  técnicas  executivas  constantes  das  Práticas,  deverão  ser  indicados  nas
disposições  os  procedimentos  adequados  de  autorização  da  CONTRATANTE e  de
consulta ao autor do projet

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

ANEXO I

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos

1.0. A Empresa Contratada deverá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO PRÉVIO do imóvel
objeto desta contratação;

2.0. Caso ocorra  alguma omissão  neste  Termo de  Referência  valerão  a  melhor  técnica  corrente  e  as
normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

3.0. A Empresa  Contratada  deverá  apresentar  RELATÓRIO  TÉCNICO  PRELIMINAR,  referente  ao
objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser
utilizado para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente
definidos com a Fiscalização do TRE/AL;

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e
registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo);

d) Identificação do Serviço;

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão),

f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na
ABNT e  deverá  ser  indicada  a  simbologia  utilizada  através  de  legenda  clara  e  objetiva,  que  permita  a  perfeita
compreensão dos dados levantados.

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

ANEXO  III

PLANILHAS E TABELAS 

PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO

ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR
UNID em R$

 VALOR PARCIAL em
RS

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado  3.392,08 m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV 3.392,08 m²

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)
3.392,08 m²

VALOR TOTAL: R$ 
                                                              

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL

 Página 12 de 12

Anexo TR-PLANILHAS S/VALORES E PROJETOS (0513465)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 127



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – ANTIGA SEDE TRE/AL

Data:   

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado – LÓGICO m² 3.392,08

02 Projeto de prevenção contra incêndio e pânico e SPDA m² 3.392,08

03 Projeto de climatização m² 2.400,00

04 Projeto hidrossanitário e reúso m² 3.392,08

05 Projeto de segurança, alarme e CFTV m² 3.392,08

06 Caderno de encargos (Planilha e Especificação) m² 3.392,08

07 m² 3.392,08

VALOR DO CONTRATO 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROJETOS COMPLEMENTARES – ANTIGA SEDE TRE/AL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 15 dias 30 dias 45 dias Total parcela

1 0,00

2 0,00

3 Projeto de Climatização 0,00

4 Projeto hidrossanitário e Reúso 0,00

5 Projeto Segurança, alarme, CFTV 0,00

6 Caderno de Encargos 0,00

7 0,00

Valor da planilha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projeto Luminotécnico e cabeamento 
estruturado/Lógico

Projeto de prevenção contra incêndio, 
pânico e SPDA

PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil)
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PLANTA  LOCAÇÃO E COBERTA
2

 EDIFÍCIO PALÁCIO GOVERNADOR AFRÂNIO LAJES
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PLANTA BAIXA - REFORMA 1º PAV.
ESCALA: 1/100

5



PORTA CORTA FOGO
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PLANTA BAIXA - REFORMA 2º PAV.
ESCALA: 1/100
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PLANTA BAIXA - REFORMA 3º PAV.
ESCALA: 1/100

PLANTA  BAXA - REFORMA 4º PAV.
ESCALA: 1/100





 EDIFÍCIO PALÁCIO GOVERNADOR AFRÂNIO LAJES





PROJETO DE REFORMA
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 EDIFÍCIO PALÁCIO GOVERNADOR AFRÂNIO LAJES





PROJETO DE REFORMA

ARQ-3/4
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PORTA CORTA FOGO

PLANTA BAIXA - REFORMA 5º PAV.
ESCALA: 1/100

PLANTA  BAIXA - REFORMA COBERTURA
ESCALA: 1/100
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PLANTA  BAIXA - REFORMA SUBSOLO
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ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA: 1/100

12

 EDIFÍCIO PALÁCIO GOVERNADOR AFRÂNIO LAJES





PROJETO DE REFORMA

ARQ-4/4

LEGENDA PAREDES:

ELEVAÇÃO LATERAL ESQUERDA
ESCALA: 1/100

13

ELEVAÇÃO LATERAL DIREITA
ESCALA: 1/100
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1812 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À SEIC,
Anexamos aos autos novo TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHAS,

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sem valores financeiros, e PROJETOS
evento(0513465) para coleta de preços de mercado por parte da SEIC-TRE,
bem como e- mail evento(0513470) de empresas de engenharia no mercado.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 13/03/2019, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513466 e o código CRC 83E61CA2.

0001325-42.2019.6.02.8000 0513466v3
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13/03/2019 [smr] TRE-AL. SMR - Solicitação de Orçamento Prévio - São José da Laje - MDaemon Webmail

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=VIQSEQ41IT4ZC&View=BlankMessage&External=Yes&Number=1344&FolderId=0 1/1

[smr] TRE-AL. SMR - Solicitação de Orçamento… mais        

De: lucianabreda <lucianabreda@tre-al.jus.br>
Data: 13/03/2019 05:06 PM
Para: Erivaldo José de Souza <erivaldosouza@tre-al.jus.br>
CC: smr Mailing List <smr@tre-al.jus.br>



 
 

 

EMPRESAS SOLICITADAS :

 
 feservicos2013@hotmail.com, gtprojet@hotmail.com, ruypaiva@hotmail.com,
patrick@facconstrucoes.com, lc.engenheiros@gmail.com, eng.c.joaopedro@gmail.com,
diogo.maceio01@Gmail.com, Engenharia@magalhaesqsms.eng.br, victor_falcao91@hotmail.com,
MottaEmpreendimento@Gmail.com, feservicos2013@hotmail.com, rdln.servicos@outlook.com,
zetacontato@gmail.com, eng.marcosrosa@gmail.com, projetos@full.eng.br, projetos@full.eng.br 
 
 
 
Boa tarde!
 
Trata-se de um projeto ARQUITETÔNICO para a construção de uma edificação de um pavimento de 
aproximadamente 208 m² de área construída mais a pavimentação do entorno do terreno.
Quanto ao Caderno de Especificação ainda está sendo concluído embora saiba que para orçamento prévio este
detalhe será irrelevante. O projeto também está sendo concluído onde  estamos nos ajustes finais.
 
 
Conforme plantas anexas solicito orçamento prévio para elaboração dos projetos complementares (em
compatibilização) abaixo:
 

1. Projeto Elétrico, Luminotécnico e Cabeamento Estruturado
2. Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA
3. Projeto de Climatização
4. Projeto Hidrosanitário e Reúso
5. Projeto Estrutural e de Fundação
6 Projeto Segurança Alarme CFTV

 

 Download arquivo zip (total ~ 3.391 MB) 4 Anexados
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
À ACAGE,
Conforme requerido em reunião na DG, nesta data,

encaminho informação(0512809) e seus anexos nos
eventos(0512805, 0512806).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 13/03/2019, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513536 e o código CRC 4EE5C268.

0001325-42.2019.6.02.8000 0513536v1
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E-mail - 0513984

Data de Envio: 
  14/03/2019 13:56:33

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

Para (com cópia oculta):
    feservicos2013@hotmail.com
    gtprojet@hotmail.com
    ruypaiva@hotmail.com
    patrick@facconstrucoes.com
    lc.engenheiros@gmail.com
    eng.c.joaopedro@gmail.com
    diogo.maceio01@gmail.com
    engenharia@magalhaesqsms.eng.br
    victor_falcao91@hotmail.com
    mottaempreendimento@gmail.com
    rdln.servicos@outlook.com
    zetacontato@gmail.com
    eng.marcosrosa@gmail.com
    projetos@full.eng.br
    tpc@tpcprojetos.com.br
    magalhaesqsms@magalhaesqsms.eng.br
    yuribalbinoeng@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado
na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
compilados em arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

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

Anexos:
    Anexo_0513465_TERMO_DE_REFERENCIA_PLANILHA_CRONOGRAMA_PROJETOS_13_03_19.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
 
Encaminho os autos ao Senhor Secretário de

Administração, conforme solicitação verbal.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 14/03/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514071 e o código CRC 06736A38.

0001325-42.2019.6.02.8000 0514071v1
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E-mail - 0514092

Data de Envio: 
  14/03/2019 14:58:27

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

Para (com cópia oculta):
    orcamento@construtoralja.com.br
    padua@projeteengenharia.com.br
    padua@engeseg.com.br
    engeari@hotmail.com
    emgepet@infonet.com.br
    eng3259@hotmail.com
    comercial@stoprojetos.com.br
    sto@stoengenharia.com.br
    optda@uol.com.br
    contato@engenhariademateriaisltda.com.br
    contrato@contratoengenharia.com.br
    atendimento@plataformaengenharia.com
    novva@novva.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado
na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
compilados em arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

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

Anexos:
    Anexo_0513465_TERMO_DE_REFERENCIA_PLANILHA_CRONOGRAMA_PROJETOS_13_03_19.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
Remeto os autos à SMR para complemento da instrução,

na forma solicitada em reunião realizada neste Gabinete com o
engenheiro Erivaldo José de Souza, no trato do detalhamento da
indicação dos custos dos projetos com base em tabela do SENGE-BA.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514140 e o código CRC E8A451F4.

0001325-42.2019.6.02.8000 0514140v1
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PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS 

Página 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – ANTIGA SEDE DO TRE/AL

ITEM TIPOS DE PROJETOS

TABELA SENGE-BA 

R$/m² ÁREA (m²)

01 Projeto Elétrico,  Luminotécnico e Cabeamento Estruturado – LÓGICO 4,42 3.392,08
15 – 16 – 17

02 Projeto de prevenção contra incêndio e pânico e SPDA 3,52 3.392,08 13 – 22

03 Projeto de climatização 12,96 2.400,00 20

04 Projeto hidrossanitário e reúso 8,39 3.392,08 8 – 9 – 10 – 11 – 12

05 Projeto Estrutural e de Fundação 22,09 3.392,08 7

06 Projeto de segurança, alarme e CFTV 1,91 3.392,08 18

07 Caderno de encargos (Planilha e Especificação) 12,43 3.392,08 33 – 34

08 PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) 4,42 3.392,08 31

TABELA CONTRATO Nº 
29/2015

CORRESPONDENTE AOS 
ITENS DA PLANILHA
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1852 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À SEIC,
Anexamos aos autos para análise comparativa de preços os

eventos(0514389, 0514393) para conhecimento e prosseguimento.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 14/03/2019, às 18:54, 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
0514394 e o código CRC 9571D5B6.

0001325-42.2019.6.02.8000 0514394v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1854 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

 
 
 

Ao Sr. Secretário da Administração.
 
Em atendimento ao Despacho evento(0514140), no

tocante ao detalhamento da indicação dos custos dos projetos
com base em tabela do SENGE-BA temos que:

1) Para o item 01 - Projeto Luminotécnico e
cabemanto estruturado-Lógico:
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Reportamos na tabela acima a linha de natureza
dos serviços - PRÉDIOS COMERCIAIS na coluna ELÉTRICA,
ou seja, Tab(9,1) = R$4,18/m², constante em planilha -
Cálculos dos percentuais.

2) Para o item 02 - Projeto de Prevenção Contra
Incêncido, Pânico e SPDA:
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Reportamos na tabela acima a linha de natureza
dos serviços - PRÉDIOS COMERCIAIS na coluna INCÊNDIO,
ou seja, Tab(9,7) = R$3,33/m², constante em planilha -
Cálculos dos percentuais.

3) Para o item 03 - Projeto de Climatização:
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Reportamos na tabela acima a linha de natureza
dos serviços - PRÉDIOS COMERCIAIS na coluna AR
CONDICIONADO, ou seja, Tab(9,9) = R$12,24/m², constante
em planilha - Cálculos dos percentuais.

4) Para o item 04 - Projeto de Hidrossanitário e
Reúso:
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Reportamos na tabela acima a linha de natureza
dos serviços - PRÉDIOS COMERCIAIS na coluna ÁGUA, ou
seja, Tab(9,1) = R$7,93/m², constante em planilha - Cálculos
dos percentuais.

5) Para o item 05 - Projeto Segurança, alarme,
CFTV:
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Reportamos na tabela acima a linha de natureza
dos serviços - ESCOLAS E COLÉGIOS na coluna CIRCUITO
FECHADO DE TV, ou seja, Tab(4,8) = R$1,81/m², constante
em planilha - Cálculos dos percentuais.

6) Para o item 06 - Caderno de Encargo(Planilhas e
Especificações):
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                            Reportamos na tabela acima no item
Entrega de memorial de cálculo - percentual a ser acrescido
ao preço por m², ou seja, Tab(9,1) = 20% do somatório de
todos os Projetos  constante em planilha - Cálculos dos
percentuais.

7)  Para o item 07 - PGRCC( Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil):

Reportamos na tabela acima a linha de natureza
dos serviços - PRÉDIOS COMERCIAIS na coluna
TRATAMENTO DE ESGOTO, ou seja, Tab(9,2) = R$4,18/m²,
constante em planilha - Cálculos dos percentuais.

 
Atendidos os fatos, aproveitamos para apresentar

um breve resumo:
 
1) Conforme se pode observar na TABELA SENGE-

BA em sua Apresentação, vide abaixo:
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O orçamento estimativo elaborado por este setorial
representa uma referência de preço, elaborados com base na
TABELA SENGE-BA e estabelecida conforme a experiência
profissional, de acordo com os conhecimentos técnicos,
calculados pelos parâmetros da Lei 4.591/64 e NBR 12.721/93
da ABNT, vide abaixo parte de descrição da TABELA SENGE-
BA:

Salientamos que o referido orçamento é uma
estimativa, cabendo uma PESQUISA DE MERCADO para
conjuntamente em análise estatistica por parte do setorial
SEIC/TRE se confeccionar em definitivo a que
será apresentado em Edital de Licitação.

Observamos que o referido processo teve início em
13.02.2019, conforme Memorando 155 evento(0501012) de
extrema importância para darmos continuidade da Obra de
Recuperação Estrutural da antiga sede deste Tribunal, que
hora se encontra em fase de conclusão, necessitando de
brevidade quanto da formalização de novos Contratos para
efetivamente ser concluído.

Este setorial tem total conhecimento
dos enquadramento das exigências por parte dos órgãos
fiscalizadores, sempre prestando toda atenção quando
das elaborações das Planihas Orçamentárias, assumindo
através de sua equipe técnica toda responsabilidade, como
também das ART'S (ACERVOS DE REPONSABILIDADES
TÉCNICAS) dos servidores deste setorial.
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A forma preocupante, conforme reuniões já
realizadas com a DIREÇÃO deste Tribunal, é que a GESTÃO
tenha fluidez, ou seja, as análises por parte dos outros
setoriais sejam efetivamente realizadas no ponto de vista a
que  se tenha juízo dos fatos. 

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 15/03/2019, às 12:02, 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
0514452 e o código CRC AA8B3118.

0001325-42.2019.6.02.8000 0514452v17
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De: Ruy Paiva Neto <ruypaiva@hotmail.com> 

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

Data: 14/03/2019 02:28 PM

Assunto:
[seic] Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares.
TREAL

Atenciosamente

Ruy Paiva Neto

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=LMKJY...
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De: Rodrigo Motta <mottaempreendimento@gmail.com> 

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

Data: 14/03/2019 09:48 PM

Assunto:
[seic] Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares.
TREAL

Recebido obrigado 

Em Qui, 14 de mar de 2019 14:00, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa  do ramo da engenharia civil com o objetivo de
executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado na Praça
Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime de
execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem  compilados em
arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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E-mail - 0514515

Data de Envio: 
  15/03/2019 08:34:12

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

Para:
    contato@enarprojetos.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado
na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
compilados em arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

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

Anexos:
    Anexo_0513465_TERMO_DE_REFERENCIA_PLANILHA_CRONOGRAMA_PROJETOS_13_03_19.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.
Sem prejuízo das ações em andamento na SEIC,

evoluo o feito à ACAGE, para ciência dos esclarecimentos
prestados pela SMR, na Informação 1854 (0514452), no que
respeita aos parâmetros adotados para uso da tabela do
SENGE-BA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2019, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515025 e o código CRC 3F73E3EE.

0001325-42.2019.6.02.8000 0515025v1
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De: andre@enarprojetos.com.br 

Para: seic@tre-al.jus.br

CC:
anasilva@tre-al.jus.br, fabio@enarprojetos.com.br, "Rabelo"
<rabelo@enarprojetos.com.br>, gilio@enarprojetos.com.br

Data: 15/03/2019 11:52 AM

Assunto:
[seic] Enc: Fwd: Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares.
TREAL

Prezada Ana Paula, bom dia

Primeiramente, agradeço a oportunidade de apresentação de proposta. Temos interesse em participar.

Seguem abaixo minhas dúvidas:

O item 5.7 lista os projetos a serem desenvolvidos, e o item 6.1 cita projeto estrutural, que não consta do item 5.7. Já o
Anexo III cita novamente os projetos, porém com divergências com relação ao item 5.7 e 6.1. Gostaria que elucidasse quais
projetos serão executados.

1. 

O item 8 informa que as propostas não poderão ter valores superiores aos discriminados em Tabela. Porém não foi
encontrada tabela com valores estimados.

2. 

Solicito os esclarecimentos acima para que possamos elaborar proposta.

At.te
Andre Rabelo

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15 de março de 2019 08:34:12 BRT
Para: contato@enarprojetos.com.br
Assunto: Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares. TREAL
Responder A: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os
projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado na Praça Visconde de Sinimbu, S/N,
Centro, Maceió-AL.

Solicitamos proposta de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime de execução,
planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem compilados em arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
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[2] Arquivo:
Anexo_0513465_TERMO_DE_REFERENCIA_PLANILHA_CRONOGRAMA_PROJETOS_13_03_19.pdf

Tamanho:
2437k

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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.

À SMR

Para conhecimento e  esclarecimentos a respeito de dúvidas suscitadas pela empresa
Enar Projetos em relação ao termo de referência, conforme evento 0515052.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 15/03/2019, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515053 e o código CRC 60F96EDF.

0001325-42.2019.6.02.8000 0515053v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto:

Contratação de empresa  do ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os
Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

2. Local de Prestação 
dos Serviços: Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede
do  TRE/AL,  tomando  como  base  o  Projeto  Arquitetônico  Existente,  doravante
chamado de  Anexo IV,  com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o
melhor atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos
assim ser plenamente justificada a contratação do objeto deste Termo de Referência.
3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS:
a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos
b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos
c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico

4.Habilitação
/qualificação Técnicas:

4.1 A empresa  deverá,  na  data  da  entrega  da proposta,  indicar  expressamente,  um
profissional  de  nível  superior  para  cada  especialidade  do  projeto,  devidamente
registrado  no CREA, que será  o responsável  técnico pelo serviço,  em cujo  acervo
conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por
execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de
Referência.
4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:
4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e
projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de
área construída com complexidade semelhante à deste objeto;
4.2.2  Engenharia  Elétrica  –  Engenheiro  Eletricista  e/ou  eletrônico  com  acervo
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de
edificações  com,  no  mínimo,  1.696,04m²  de  área  construída  com  complexidade
semelhante à deste objeto;
4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos
de climatização de edificações com, no mínimo,  1.696,04m²  de área construída com
complexidade semelhante à deste objeto.
4.3 Não será  admitido o somatório de áreas  parciais  de  edificações para  efeito  de
comprovação da área construída mínima estabelecida.
4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no
início  da  execução  do  serviço  e  durante  toda  a  sua  execução,  possuir  vínculo
empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da
ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção,
ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, ou
são seus diretores ou seus sócios.
4.5  Apresentar,  no  mínimo,  01(um)  atestado  de  capacidade  técnica  em  nome  da
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
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que  comprove  aptidão  da  licitante  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto.
4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone
da pessoa jurídica,  ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para
manter contato com a empresa declarante;
4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
dos  atestados,  podendo,  requisitar  cópias  dos  respectivos  contratos  e  aditivos  e/ou
outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado
como responsável técnico.
Atenção:  fazer  uso  de  técnicas  pertinentes  as  práticas  de  SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ.

5. Serviços a Serem 
Realizados:

5.1  O  contratado  deverá  entregar  à  CONTRATANTE  os  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos),  devidamente  registrados  na  entidade
profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a
contratação da execução das obras das instalações.
5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessários  à  completa  compreensão  dos  serviços  a  serem executados  e  materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários;
5.3.2  Memorial  descritivo  com  as  especificações  técnicas  de  todos  os  erviços
equipamentos  e  instalações,  que  deverão  ser  executados,  bem  como  relatórios  e
memoriais de cálculos que forem necessários;
5.3.3  Orçamento  detalhado  com  cronograma  físico-financeiro  para  licitação  da
execução  da  obra,  incluindo  planilha  de  composição  do  BDI  com  indicação  dos
índices,  assinado  por  profissional  habilitado  e  com  o  registro  no  órgão  técnico
competente – ART do CREA ou RRT do CAU.
5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de
referência  utilizado  para  cada  serviço,  devendo  as  cotações  serem  limitadas
superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de
preferência:
5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI;
5.3.4.2 Nos  casos  em que o SINAPI não  oferecer  custos  unitários  de  insumos  ou
serviços,  poderão  ser  adotados  aqueles  disponíveis  em  tabela  de  referência
formalmente  aprovada  por  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal,
incorporando-se  às  composições  de  custos  dessas  tabelas,  sempre  que  possível,  os
custos de insumos constantes do SINAPI;
5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 
primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 
SINAPI ou tabelas oficiais);
5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.
5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são:
5.5.1 Anteprojeto:
5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 
apenas uma cópia;
5.5.1.2  Relatório  com os  materiais  e  equipamentos  a  serem  adotados,  com custos
comparativos  e  benefícios.  A  fiscalização  irá  escolher  a  opção  mais  viável  à
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administração;
5.5.1.3  Relatório  comparativo  dos  sistemas(se  for  o  caso)  a  serm projetados,  com
custos  comparativos  de  gastos  com  energia,  investimentos  e  manutenção.  A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;
5.5.1.4 Orçamento estimativo.
5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos):
5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93);
5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso –
02 jogos de cópias dos projetos e documentos,  assinados pelos autores e em mídia
digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos);
5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços;
5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos)
5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI);
5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas;
5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos;
5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária.

5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Estudo Preliminar
5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta
que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto
5.6.2 Anteprojeto
5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra;
5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental,  possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto
deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de
execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e
componentes da edificação;
5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através
do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo
o memorial descrito dos sistemas e componentes.
5.6.3 Projetos Complementares Projetos Complementares 
5.6.3.1  É  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes  à  realização  do
empreendimento  a  ser  executado,  com nível  máximo  de  detalhamento  possível  de
todas as suas etapas;
5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;
5.6.3.3  Dentre  as  diversas  alternativas  possíveis  de  serem  implementadas,  a
CONTRATADA  deverá  justificar  a  alternativa  que  ela  eleger  como  a  melhor,
considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final
do trabalho;
5.6.3.4  Além  das  especificações  que  representam  todos  os  detalhes  construtivos
elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto  básico  será  constituído  por  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  e  do  memorial  de  cálculo,  apresentados
naquela etapa de desenvolvimento do projeto;
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do
projeto  básico  contratado,  o  perfil  dos  profissionais  que  a  empresa  vencedora  do
certame  deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os
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requisitos necessários para a habilitação técnica.

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados
com  base  no  Projeto  Arquitetônico  apresentado  pela  CONTRATANTE,  o  Projeto
Executivo  será  construído  por  um  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  apresentado  naquela  etapa  de
desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERÃO  :  
5.7.1 Projeto de cabeamento estruturado;
5.7.2 Projeto de prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA;
5.7.3 Projeto Hidrossanitário;
5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso;
5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.6 Caderno de Encargo;

5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme
Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de
resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);
5.7.8 Sondagem do terreno:
5.7.8.1 Serviços de  investigação geotécnica com 03 (três)  furos  de sondagem pelo
processo de percussão, tipo SPT, com até 15 m de profundidade e elaboração de laudo
técnico  correspondente, conforme  as  normas  da  NBR  6497,  NBR  6502  e
especialmente a NBR 8036, – Programação de Sondagem de Simples Reconhecimento
dos Solos para Fundações de Edifícios, e à NBR 6484 – Solo – Sondagens de Simples
Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio e suas atualizações e demais normas
federais, estaduais e municipais aplicáveis.
5.8 Compatibilização de todos os projetos:
5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares,  os mesmos deverão ser
analisados  e  compatibilizados  com  o  do  Projeto  Arquitetônico  fornecido  pela
CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos
a fim de evitar conflitos entre eles;
5.8.2  Qualquer  elemento  proposto  que  venha  a  interferir  ou  impactar  na  estética
arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e
Reparo(SMR) do Tribunal.
5.8.3  Os  desenhos  de  projeto  deverão  ser  apresentados  através  de  tecnologia
digital(software  Autocad).  A entrega  final  dos  desenhos  e  documentos  de  projeto
deverá ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em
papel.

6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

6.1 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo
111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter
definitivo  dos  projetos  desenvolvidos  e  resultados  produzidos  decorrentes  desta
licitação,  entendendo-se  por  resultados  quaisquer  estudos,  relatórios,  descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais,
fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e
qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel
ou mídia eletrônica.
6.2 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as
seguintes informações:
6.2.1 Identificação da CONTRATANTE;
6.2.2  Identificação  da  CONTRATADA  e  do  autor  do  projeto:  nome,  registro
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profissional e assinatura;
6.2.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica;
6.2.4 Identificação da etapa de projeto;
6.2.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
6.2.6 Demais dados pertinentes.
6.3 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares:
6.3.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios
 Públicos Federais;
6.3.2 Normas da ABNT e do INMETRO;
6.3.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
6.3.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.
6.3.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento
provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:
a) Memorial Descritivo;
b) Memorial de Cálculo;
c) Lista de materiais;
d) Desenhos;
e) Documentos Complementares;
d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA-
AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL;
e)  Pranchas  com  todos  os  detalhes  ou  elementos  necessários  e  indispensáveis  à
compreensão e execução dos serviços.

6.3.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:

a) planilha orçamentária;
b) composições de preços;
c) cronograma físico-financeiro;
d) curva ABC de insumos e serviços;
e) memorial descritivo;
f) cotações de preços;
g) desenhos;
h) documentos complementares
i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista.

7. Orientações Gerais

7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das condições do
imóvel  objeto  desta  contratação.  Caso  opte  pela  realização  da  vistoria,  deverá  emitir
DECLARAÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  PRÉVIO  dos  locais  de  trabalho,  não  se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. No
caso  da  não  realização  da  vistoria  prévia,  a  CONTRATADA  deverá  emitir  uma
DECLARAÇÃO assumindo todos  os  ônus  da  não  execução  da  vistoria,  não  se  admitindo
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços;
7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao
CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste Termo de
Referência;
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7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste Termo de Referência,
devidamente quitada(o);
7.4  Deverá  efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos
serviços,  inclusive apresentar  quitação  perante  o  CREA/CAU, tanto da  empresa  quanto  dos
profissionais que atuarão na objeto deste Termo de Referência;
7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas do
objeto deste Termo de Referência;
7.6  Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços devem ser
submetidos à avaliação do TRE/AL;
7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação;
7.8  A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 
7.9  Os  serviços  a  serem  executados  devem  contemplar  a  remuneração  de  mão  de  obra
qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos,  mobilização e desmobilização dos
mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos serviços;
7.10  O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim
como de  toda  a  documentação  produzida  na  execução  do  contrato,  ficando  proibida  a  sua
utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL.
7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos arquitetônicos
e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III  –  Tabela Referencial
de Honorários.

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 2.181/97 
 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 218/73
(Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); Nº 1010/2005
(Atribuição de Títulos profissionais);  
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie;
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais

8. Valor Estimado da 
Aquisição

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total
para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, conforme estabelecido
em planilha de preços.

(referências em Anexo III)

9. Legislação, Normas e
Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável:
9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society
for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 
9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias;
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9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes;
9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção;
9.1.6  As  qualificações  de  materiais  do  Programa  brasileiro  da  Qualidade  e
Produtividade do Habitat (PBQP_H);
9.2  Demais  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
9.3  O  desenvolvimento  de  todas  as  etapas  do  Serviço  é  de  responsabilidade  da
Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL.
9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante
autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos
serviços.  Será  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  Contratada  a  supervisão  e
coordenação das  atividades da  subcontratada,  respondendo perante o TRE/AL pelo
rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.
9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível  interface ou
compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.
9.6  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  do  objeto  deste  Termo  de
Referência(art.  71  da  Lei  nº  8.666/93/1003)  e  ainda  os  encargos  decorrentes  da
aprovação  e  licenciamento  junto  aos  Órgãos  próprios  para  execução  dos  serviços
contratados.

10. Prazo de Entrega

10.1 O Prazo  máximo para  a  entrega  do objeto  será  de  45(quarenta  e  cinco)  dias
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser
emitida pela Unidade Técnica Responsável.
10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução.
10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista
para o início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento
definitivo do objeto.

11. Regime de 
Execução

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificação 
Orçamentária

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL

13. Local de Entrega:
Seção  de  Manutenção  e  Reparos,  no  5º  pavimento  do  edifício-sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090.

14. Unidade 
Fiscalizadora
/Pagamento

14.1 Seção de Manutenção e Reparos.
14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes
da execução dos serviços correspondentes.
14.3  A execução  do  Contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  servidor
responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
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14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta,
sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão
parte do processo contratual. 
14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança  constando  de  forma  discriminada  a  efetiva  realização  dos  serviços
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-
corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
14.5  O  Pagamento  será  realizado  em  parcelas,  conforme  Cronograma  Físico-
Financeiro,  após  as  conclusões  dos  serviços,  no  prazo  de  até  10(dez)  dias  úteis,
contados  da  data  da  apresentação  da  fatura,  após  a  aprovação  dos  serviços  pelo
TRE/AL,  conforme  determina  o  artigo  40,  inciso  XIV,  alínea  a  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:
15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel  cumprimento de todas as  disposições  e  acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor;
15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
15.2.1  Solução  construtiva  racional,  elegendo  sempre  que  possível  sistema  de
modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;
15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de
operação e manutenção;
15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação;
15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento;
15.2.5  Considerar  a  área  de  influência  do  empreendimento,  relacionada  com  a
população e região a serem beneficiadas;
15.3 As  especificações  técnicas  deverão  estabelecer  as  características  necessárias  e
suficientes  ao  desempenho  técnico  requerido  pelo  projeto,  bem  como  para  a
contratação dos serviços e obras.
15.4  Se  houver  associação  de  materiais,  equipamentos  e  serviços,  a  especificação
deverá compreender todo o conjunto,  de modo a garantir  a  harmonização entre os
elementos e o desempenho técnico global.
15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.
15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.
15.7  As  especificações  de  componentes  conectados  a  redes  de  utilidades  públicas
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.
15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações
que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa
e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou
experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE.
15.7  As  especificações  serão  elaboradas  visando  economia  e  desempenho  técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida
útil do componente da edificação.
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15.8  Se  a  referência  de  marca  ou  modelo  for  indispensável  para  a  perfeita
caracterização  do  componente  da  edificação,  a  especificação  deverá  indicar,  no
mínimo,  três  alternativas  de  aplicação  e  conterá  obrigatoriamente  a  expressão  “ou
equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.
15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA.
15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto,
Construção  e  Manutenção  de  Edifícios  Públicos  Federais.  Se  forem  previstos  no
projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá
ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas.
15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem
como  de  técnicas  executivas  constantes  das  Práticas,  deverão  ser  indicados  nas
disposições  os  procedimentos  adequados  de  autorização  da  CONTRATANTE e  de
consulta ao autor do projet

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

ANEXO I

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos
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1.0. A Empresa Contratada deverá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO PRÉVIO do imóvel
objeto desta contratação;

2.0. Caso ocorra  alguma omissão  neste  Termo de  Referência  valerão  a  melhor  técnica  corrente  e  as
normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

3.0. A Empresa  Contratada  deverá  apresentar  RELATÓRIO  TÉCNICO  PRELIMINAR,  referente  ao
objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser
utilizado para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente
definidos com a Fiscalização do TRE/AL;

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e
registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo);

d) Identificação do Serviço;

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão),

f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na
ABNT e  deverá  ser  indicada  a  simbologia  utilizada  através  de  legenda  clara  e  objetiva,  que  permita  a  perfeita
compreensão dos dados levantados.

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO  III

PLANILHAS E TABELAS 

PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO

ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR
UNID em R$

 VALOR PARCIAL em
RS

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado  3.392,08 m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV 3.392,08 m²

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)
3.392,08 m²

VALOR TOTAL: R$ 
                                                              

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL

 Página 12 de 12

Anexo TERMO REFERENCIA ALTERADO (0515091)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 191



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1890 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À SEIC,
 
Segue alterações no Termo de Referência conforme

evento(0515091).
Em tempo sugerimos que sejam enviados as empresas

solicitações de COTAÇÕES DE PREÇOS e não PROPOSTA.
At.te
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 15/03/2019, às 13:02, 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
0515096 e o código CRC B7B1D7DB.

0001325-42.2019.6.02.8000 0515096v2
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E-mail - 0515121

Data de Envio: 
  15/03/2019 13:13:28

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

Para (com cópia oculta):
    feservicos2013@hotmail.com
    gtprojet@hotmail.com
    ruypaiva@hotmail.com
    patrick@facconstrucoes.com
    lc.engenheiros@gmail.com
    eng.c.joaopedro@gmail.com
    diogo.maceio01@gmail.com
    engenharia@magalhaesqsms.eng.br
    victor_falcao91@hotmail.com
    mottaempreendimento@gmail.com
    rdln.servicos@outlook.com
    zetacontato@gmail.com
    eng.marcosrosa@gmail.com
    projetos@full.eng.br
    tpc@tpcprojetos.com.br
    magalhaesqsms@magalhaesqsms.eng.br
    yuribalbinoeng@gmail.com
    orcamento@construtoralja.com.br
    padua@projeteengenharia.com.br
    padua@engeseg.com.br
    engeari@hotmail.com
    emgepet@infonet.com.br
    eng3259@hotmail.com
    comercial@stoprojetos.com.br
    sto@stoengenharia.com.br
    optda@uol.com.br
    contato@engenhariademateriaisltda.com.br
    contrato@contratoengenharia.com.br
    atendimento@plataformaengenharia.com
    novva@novva.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reencaminho e-mail com pedido de cotação, após atualização no termo de referência.

Atenciosamente.

Ana Paula G Silva.

SEIC-TREAL
82 2122-7712/7711

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado
na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.
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Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
compilados em arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/77

Anexos:
    Anexo_0515091_TR____COMPLEMENTARES_ANTIGA_SEDE_TRE_AL__SEM_VALORES.pdf
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E-mail - 0515133

Data de Envio: 
  15/03/2019 13:20:36

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

Para:
    contato@enarprojetos.com.br
    andre@enarprojetos.com.br
    fabio@enarprojetos.com.br
    rabelo@enarprojetos.com.br
    gilio@enarprojetos.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares. TREAL

Mensagem: 
  Boa tarde Andre,

Reencaminho e-mail com pedido de cotação, após atualização no termo de referência, conforme
apontado em e-mail enviado a esta Seção.

Atenciosamente.

Ana Paula G Silva.

SEIC-TREAL
82 2122-7712/7711

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado
na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
compilados em arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/77

Anexos:
    Anexo_0515091_TR____COMPLEMENTARES_ANTIGA_SEDE_TRE_AL__SEM_VALORES.pdf
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De: Victor Falcão <victor_falcao91@hotmail.com> 

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

Data: 15/03/2019 02:16 PM

Assunto:
[seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares.
TREAL

Ciente.

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=PHTYV...

1 de 1 18/03/2019 14:03
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De: Rodrigo Motta <mottaempreendimento@gmail.com> 

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

Data: 15/03/2019 03:20 PM

Assunto:
[seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares.
TREAL

obrigado

Em sex, 15 de mar de 2019 às 13:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reencaminho e-mail com pedido de cotação, após atualização no termo de referência.

Atenciosamente.

Ana Paula G Silva.

SEIC-TREAL
82 2122-7712/7711

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de
executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado na Praça
Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime de
execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem compilados em
arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/77
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--

Rodrigo Mo a,
Sócio, Arquiteto e Designer Industrial
Mo a Empreendimentos  e Incorporações 
Fim. Norcon Empresarial, Sala 812
Av. Comendador Gustavo Paiva, 1076 - Mangabeiras, Maceió - AL, 57031-530

Telefones: 82 99908-0902 
www.mottaempreendimentos.com.br
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De: Padua <padua@projeteengenharia.com.br> 

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

Data: 16/03/2019 09:42 AM

Assunto:
[seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares.
TREAL

Agradecemos a solicitação, porém, declinamos, devido ao fato de sermos um empresa estritamente de
Engaranharia Elétrica. 

Gentileza acusar recebimento

Atenciosamente,

Eng. PADUA
TIM "whatsapp (82) 9 9982-3051
Empresa: (82) 3260-6332
E-mail: padua@projeteengenharia.com.br
Site: www.projeteengenharia.com.br

Em sex, 15 de mar de 2019 às 13:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reencaminho e-mail com pedido de cotação, após atualização no termo de referência.

Atenciosamente.

Ana Paula G Silva.

SEIC-TREAL
82 2122-7712/7711

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de
executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado na Praça
Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime de
execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem compilados em
arquivo anexo.
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Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/77

[2] Arquivo: image001.png Tamanho: 10k Tipo de Conteúdo: image/png
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De: Projetos Full <projetos@full.eng.br> 

Para: seic@tre-al.jus.br,  anasilva@tre-al.jus.br

Data: 15/03/2019 05:37 PM

Assunto: [seic] Proposta N. 224-0  (Hidrossanitário - TRE, Sinimbu)

Olá Ana, 

Boa tarde!

Recebi sua ligação pela manhã, segue em anexo nossa proposta. Atualmente temos contrato para elaboração
de projetos hidrossanitário para todos os Fórum de Alagoas. 

Estou anexando uma amostra de nosso trabalho feito para um dos Fórum. Equipe de campo sempre elogia
nossos projetos quando fazemos visita. 

Agradeço!  

Atenciosamente,
...............................................................................................................................................................................................
Mabson Hugo    
Coordenador de Projetos    

S.:www.projetosfull.com.br
C.: +55 (82) 9.8865 0309 
E.: projetos@full.eng.br

Full - Soluções em Projetos de Engenharia e Arquitetura
Maceió - Alagoas

...............................................................................................................................................................................................

[2] Arquivo: PROPOSTA DE SERVICO N 00224-0 - TRE -
AL.pdf

Tamanho: 598k
Tipo de Conteúdo:
application/pdf

[3] Arquivo: 4142-PE-HST-EGT-001-R01-Model.pdf
Tamanho:
4522k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

[4] Arquivo: forum.png Tamanho: 165k Tipo de Conteúdo: image/png

Download arquivo zip contendo todos os anexos
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Nº 00224-0

PROJETO OU SERVIÇO Área R$/Àrea R$ Total

3.392,08 R$ 4,00 R$ 13.568,32

R$ 13.568,32

R$ 13.000,00

projetos@full.eng.br

82 9.8865 0309  

Proposta de Serviço

Ao TRE-AL,

A presente proposta é apresentar ao TRE-AL, denominado contratante, ou quem o mesmo estabelecer, as condições pela qual a empresa FULL -Projetos de

Engenharia & Arquitetura , CNPJ: 31.904.950/0001-74 , com responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Mabson Hugo de Oliveira Alves, CREA-AL:

021088836-9, doravante denominado contratado, propõe-se a executar os serviços de engenharia descritos abaixo, sob a modalidade de Preço Global Fixo,

referente ao  Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL.

1.Esquema Geral: Pilotis, Tipo , Cobertura e Coberta (água fria, águas pluviais, dreno de ar condicionado e esgoto); 2. Detalhes de Esgoto e

Isométricos de Água Fria; 3. Esquema reservatório inferior e superior; 4. Aroveitamento de Águas Pluvias; 5.Projeto a ser entregue ao

contratante em uma cópia digitalizada e ART. 

• Projeto de Instalações Hidrossanitária

• Projeto de Instalações Hidrossanitária

1.0. BASES:  A presente proposta foi elaborada com base no especificada pelo contratante.

2.0. DADOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: 1) Dados proprietário ou Empresa; 2) Forma estrutural; 3) Projeto arquitetônico; 4) Projeto Ar 

condicionado; 

3.0. PROJETOS E CONSULTORIA: OBS: Os dados aqui solicitados não excluem a necessidade de outros ao longo da elaboração dos projetos. Poderá haver

necessidade de reunião durante o decorrer do processo.

4.0. VALOR ORÇADO: Para orçamento dos trabalhos descritos, tomou-se como base custos com horas trabalhada. 

6.0. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  O pagamento, entrada 40%, restante na entrega.

7.0. PRAZO DE ENTREGA:  60 dias

8.0. VALIDADE DA PROPOSTA :  Trinta dias corridos.         

Maceió, 15 de Março de 2019

Eng. Civil Mabson Hugo de O. Alves 

Para realização dos trabalhos descritos, orçou-se o valor total  de projetos de

• Projeto de Instalações Hidrossanitária

Nota 1: Projeto entregue compatibilizado;

Nota 2: Taxa de ART incluso;

Nota 3: Incluso visita técnica;

Full - Soluções em Projetos de Engenharia & Arquitetura

100%
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/ / à / /

O Endereço da obra é o mesmo do contratante.

Proprietário e contratante é a mesma pessoa.

projetos@full.eng.br

82 9.8865 0309  

Maceió, ______ de ________________ de 2019

CONTRATANTE

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a confecção do projeto descrito na proposta de serviço, Nº 00224-0

Dados do contratante para elaboração do contrato, emissão de ART e nota fiscal:

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social:

CNPJ:

CEP:

Endereço:

Cidade / Estado:

Telefone:

Endereço:

DADOS DA OBRA

Nome do proprietário:

CNPJ / CPF:

CEP:

Cidade/Estado:

Periodo de Obra: 

Telefone:

(x)sim ( )não
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E-mail - 0515695

Data de Envio: 
  18/03/2019 15:53:02

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

Para:
    luciano.ferraz@ufcengenharia.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares. Edf Sede. Praça Sinimbu. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Luciano,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico há pouco encaminho pedido de cotação abaixo:

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado
na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
compilados em arquivo anexo.

Contato da Seção requisitante Manutenção e Reparos: 2122-7797 ou 7694. Falar com o Engenheiro Civil
Erivaldo Souza.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/77

Anexos:
    Anexo_0515091_TR____COMPLEMENTARES_ANTIGA_SEDE_TRE_AL__SEM_VALORES.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, na tarde de hoje, mantive contato, via ligação
telefônica, com o Senhor Luciano da empresa UFC Engenharia, com o Senhor Edras da
FE Serviços e com o Senhor Yuri Balbino da empresa GT Projet , os quais confirmaram
o recebimento do pedido de cotação enviado por esta Seção de Instrução de
Contratações e informaram que estão providenciado a cotação.

O referido é verdade e dou fé.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 20/03/2019, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517135 e o código CRC 53829012.

0001325-42.2019.6.02.8000 0517135v4
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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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.

ASSUNTO : Análise de planilhas. Projetos
complementares. Sinimbu.

 

Parecer nº 545 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de solicitação de análise preliminar

da planilha orçamentária relacionada à contratação de
empresa do ramo da engenharia civil, 0512805, com o
objetivo de executar os Projetos Complementares para a
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.

Após diligência feita por esta Unidade, Parecer nº
434 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0511971), a gestão
contratual apresentou os esclarecimentos constantes
da INFORMAÇÃO Nº 1772 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR (0512809) e INFORMAÇÃO Nº
1854 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR (0514452), bem
cono novo Termo de Referência (0512806) e planilha de
referência (0512805).

Verificando as informações apresentadas,
registramos que esta planilha, conforme exposto em análise
anterior, contempla adequação dos valores constantes da
Tabela de Honorários de Profissionais, do Sindicato dos
Engenheiros da Bahia (0503510). Para tanto, após
identificação do projeto e tipo de unidade, o percentual obtido
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entre os valores do metro  quadrado e o do CUB adotado pelo
Senge (R$ 1.369,12) foi aplicado no CUB de Alagoas CSL-8,
padrão normal (R$ 1.449,24), considerando, ainda, a
metragem de cada projeto, conforme tabela abaixo.

Item Descrição
Senge Alagoas

OrçamentoR$ /
m2 CUB % / m2 CUB R$ /

m2 m2

1

Projeto
luminotécnico e
cabeamento
estruturado –
lógico

4,18 R$
1.369,12 0,3053% R$

1.449,24
R$

4,42 3.392,08 R$
14.992,99

2
Projeto de
prevenção
contra incêndio,
pânico e SPDA

3,33 R$
1.369,12 0,2432% R$

1.449,24
R$

3,52 3.392,08 R$
11.940,12

3 Projeto de
climatização 12,24 R$

1.369,12 0,8940% R$
1.449,24

R$
12,96 2.400,00 R$

31.104,00

4
Projeto
hidrossanitário e
reúso

7,93 R$
1.369,12 0,5792% R$

1.449,24
R$

8,39 3.392,08 R$
28.459,55

5
Projeto de
segurança,
alarme e CFTV

1,81 R$
1.369,12 0,1322% R$

1.449,24
R$

1,92 3.392,08 R$ 6.512,79

6
Caderno de
encargos (20%
da soma dos
projetos)

6,73 R$
1.369,12 0,4918% R$

1.449,24
R$

7,13 3.392,08 R$
24.185,53

7
PGRCC (Plano de
Gerenciamento
de Resíduos da
Construção Civil)

4,18 R$
1.369,12 0,3053% R$

1.449,24
R$

4,42 3.392,08 R$
14.992,99

VALOR SEM BDI R$
132.187,98

BDI (29,07%) R$
38.427,05

VALOR TOTAL COM BDI R$
170.615,03

A identificação pela engenharia do tipo de
projeto foi feita conforme detalhamento exposto na
Informação 1854 (0514452), que, em análise, apresentamos as
seguintes considerações 

Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado –
lógico

Da tabela 11 - Instalações elétricas e de
comunicações, dentro os projetos de instalações "elétricas",
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"iluminação específica", "rede lógica", "telefonia",
"sonirazação", "relógio sincron.", "sinalização" e "circuito
fechado de TV", foi escolhido o custo relativo ao projeto de
instalações "elétricas".

De início, parece a esta Unidade que o projeto a ser
cotado não se refere a instalações elétricas, até porque este
projeto já foi contratado por este Regional, encontrando-se a
execução da reforma elétrica do prédio da Sinimbu já em
andamento, aparentando ser mais adequado, ao nosso olhar, a
junção dos seguinte projetos: "iluminação específica" e "rede
lógica";

PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil)

Da tabela 10 - Instalações hidráulicas e mecânicas,
dentro os projetos de instalações "água", "tratamento de
esgoto", "ar comprimido", "vácuo", "vapor", "gases GLP",
"incêndio", "ventilação mecânica" e "ar condicionado", foi
escolhido o custo relativo ao projeto de instalações
"tratamento de esgoto".

Verificando os conceitos abaixo, extraídos da
Resolução  nº 307/2002 - CONAMA, não conseguimos
identificar similaridade com o projeto de "tratamento de
esgoto".

Resíduos da construção civil: são os
provenientes de construções, reformas,
reparos e demolições de obras de construção
civil, e os resultantes da preparação e da
escavação de terrenos, tais como: tijolos,
blocos cerâmicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras
e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos,
tubulações, fiação elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, caliça ou
metralha;
Gerenciamento de resíduos: é o sistema de
gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar
resíduos, incluindo planejamento,
responsabilidades, práticas, procedimentos e
recursos para desenvolver e implementar as
ações necessárias ao cumprimento das etapas
previstas em programas e planos;
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No entanto, cientes de que essa Unidade não
possui em seu corpo técnico servidor capaz de manifestar-se 
profissionalmente acerca deste tema, sendo de competência
do setor de engenharia e, ainda, que este orçamento será
utilizado em conjunto com pesquisa de mercado a ser
consolidada, oportunamente, pela Seção de Instrução de
Contratações, opinamos pela regularidade da planilha
apresentada, 0512805, recomendando o envio dos autos ao
Senhor Secretário de Adminsitração para continuidade do
procedimento.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Asistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 21/03/2019, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 21/03/2019, às 16:47, 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
0517624 e o código CRC F94A6F1A.

0001325-42.2019.6.02.8000 0517624v22
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De: Yuri Balbino <yuribalbinoeng@gmail.com> 

Para: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>

Data: 21/03/2019 07:30 AM

Assunto:
Re: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos
Complementares. TREAL. Correção cotação.

Segue

Em qua, 20 de mar de 2019 às 18:43, Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br> escreveu:

Boa noite Yuri,

Observei que o item 03 (projeto de climatização) a área é de 2.400,00 m², mas na cotação foi estimado para
3.392,08 m², que é a área dos demais projetos. Você poderia fazer a gentileza de corrigir, por favor? Obrigada.

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

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

From: Yuri Balbino <yuribalbinoeng@gmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Wed, 20 Mar 2019 17:22:33 -0300
Subject: [seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares. TREAL

Boa tarde Sra. Ana!

Conforme solicitado, segue proposta para prestação dos serviços.

Sds.

Em sex, 15 de mar de 2019 às 13:13, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

Reencaminho e-mail com pedido de cotação, após atualização no termo de referência.

Atenciosamente.

Ana Paula G Silva.

SEIC-TREAL

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=RSGZS...
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82 2122-7712/7711

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado na
Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem compilados
em arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/77

--
Yuri Balbino Lins de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 0216056629

(82) 9 9602-4036 / 9 9161-7222

--

Yuri Balbino Lins de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 0216056629

(82) 9 9602-4036 / 9 9161-7222

[2] Arquivo: PROPOSTA EVOLVE ENG TRE
AL MACEIÓ 20.03.2019.pdf

Tamanho:
481k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Maceió - AL, 20 de março de 2019. 

Assunto: Proposta de Prestação de serviços para elaboração de projetos 
complementares – TER/AL Maceió. 

Sra. Ana Paula Gomes, 

Conforme solicitado, estamos encaminhando a V.S.a., uma proposta orçamentária referente 

Contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os Projetos 

Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL. 

DO OBJETO: 

 Elaboração de Projeto executivo Luminotécnico e cabeamento estruturado; 
 Elaboração de Projeto executivo de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA; 
 Elaboração de Projeto executivo de Climatização; 
 Elaboração de Projeto executivo hidrossanitário e reúso; 
 Elaboração de Projeto executivo de Segurança, alarme, CFTV; 
 Caderno de Encargo (Planilhas e Especificações); 
 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

JUSTIFICATIVA: 

Orçamentos com base nas recomendações das instituições visam proteger o contratante de 

sobrepreços dos serviços e garantir ao contratado uma remuneração compatível com as 

despesas, inerentes aos serviços que competem à profissão de engenheiro civil, como: 

impostos, investimentos na capacitação e atualização – cursos, livros e palestras – e 

manutenção das ferramentas de trabalho – equipamentos e softwares. Dessa forma, garantir 

melhores condições para o oferecimento de serviços de qualidade à sociedade seguindo os 

padrões técnicos normativos de segurança, economia e durabilidade regidos por lei e princípios 

éticos profissionais presentes no Código de Ética Profissional do Sistema CONFEA/CREA 

adotado pela Resolução n° 205, de 30 de setembro de 1971. 

Orçamentos muito distantes dessas referências induzem a comportamentos temerosos, pois 

muitas vezes são indicativos de se tratar de um profissional que não atende aos padrões 

mínimos de qualidade. Tal prática além de causar a própria desvalorização profissional, gera 

prejuízos para a sociedade que não recebe um produto com a qualidade mínima desejada e 

exigida por Lei. 
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ORÇAMENTO: 

ITEM DESCRIÇÃO 
ÁREA  VALOR POR 

UNID em R$ 
VALOR PARCIAL em 

R$ 

01 
Projeto Luminotécnico e cabeamento 
Estruturado 

3.392,08 m² R$ 2,40 R$ 8.140,99 

02 
Projeto de Prevenção Contra Incêndio, 
pânico e SPDA 

3.392,08 m² R$ 1,50 R$ 5.088,12 

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m² R$ 2,65 R$ 6.360,00 

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m² R$ 2,85 R$ 9.667,43 

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV 3.392,08 m² R$ 1,50 R$ 5.088,12 

06 
Caderno de Encargo(Planilhas e 
Especificações) 

3.392,08 m² R$ 0,50 R$ 1.696,04 

07 
PGRCC(Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil) 

3.392,08 m² R$ 0,70 R$ 2.374,46 

VALOR TOTAL: R$ 38.415,16 (Quarenta e um mil, quarenta e quatro reais e dezessete 
centavos) 

A NOSSO CARGO: 

 Os serviços serão desenvolvidos por profissionais capacitados em observância com as 

normas técnicas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

e em conformidade ao termo de referência respectivo. 

 Entregar os projetos no prazo de 45 dias a partir da data de contratação e do 

fornecimento, por parte do contratante, das informações e elementos necessários para 

sua elaboração. 

OBSERVAÇÕES: 

 Validade da proposta: 10 dias. 

 Todas as taxas respectivas a aprovações de projetos (Art’s, entre outros) são de 

responsabilidade do contratante. 

 As plantas do projeto serão entregues em mídia digital – CD-R ou pendrive, nos formatos 

PDF e DWF. 

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
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Yuri Balbino Lins de Oliveira 
Engenheiro Civil 
CREA/AL 021604662-9 
(82) 9 9602.4036 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2054 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da contratação de empresa do ramo da
engenharia civil, com o objetivo de executar os projetos
complementares para a reforma do antigo edifício sede deste
Tribunal, localizado na Praça Visconde de Sinimbu, desta Capital,
conforme especificações e demais detalhamentos presentes no termo
de referência e anexos, atualizado em evento 0515091, após pedido
de esclarecimentos suscitados pela empresa Enar Projetos
(0515052).
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de valor de mercado, despacho GSAD 0512101.
 
3- Contatadas várias empresas e profissionais da área de engenharia,
inclusive contatos indicados pela unidade requisitante (0513470,
0513984, 0514092, 0514461, 0514463, 0514515, 0515052). Com a
atualização do termo de referência, reencaminhamos novo pedido de
cotação, 0515121, 0515133, 0515535, 0515559, 0515565 e 0515695.
 
4- Recebemos cotação da empresa Full Projetos no valor de R$
13.568,32 (treze mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois
centavos), mas; apenas para a elaboração do projeto de instalação
hidrossanitária, conforme eventos 0515633 e 0515635 e da empresa
Evolve Engenharia no valor total de R$ 38.415,16 (trinta e oito mil
quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos), eventos 0517640
e 0517641.
 
À consideração superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/03/2019, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 21/03/2019, 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
0517789 e o código CRC C983957F.

0001325-42.2019.6.02.8000 0517789v22
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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 março de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Em complemento a informação 2054,

evento 0517789, sugerimos que a unidade demandante analise
as propostas  colacionadas nesta seção de instrução de
contratações-seic, tendo em vista nossa atecnia e levando em
conta a cotação levantada nesta seção.

Alertamos ainda que os valores encontrados neste
procedimento inviabilizam a compatibilização de uma média
razoável.

Respeitosamente.
 
 
 
Ciente.
De acordo.
Ao senhor Secretário para deliberação.
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/03/2019, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 21/03/2019, às 17:19, 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
0517907 e o código CRC EF34C60C.
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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 março de 2019.

À SMR,

Sr. Chefe,

Trata-se de processo em que tem por finalidade a contratação de empresa de
engenharia civil com a finalidade de que sejam executados os projetos complementares
para reforma do edifício da antiga sede deste Regional.

No ponto, conforme relatado pela SEIC na Informação 2054 (evento 0517789), foram
apresentadas tão somente duas propostas para execução dos serviços em questão,
sendo que, uma delas, apenas para execução parcial do objeto da demanda.

Dessa forma, acolho a sugestão apresentada no Despacho SEIC 0517907, de modo
que, consubstanciado nos arts. 3º, III, e 6º, da Resolução 15.787/2017, deste Regional,
encaminho o feito a esta unidade técnica para que sejam analisadas as propostas
apresentadas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/03/2019, às 18:03, 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
0517971 e o código CRC E2CE3FAC.

0001325-42.2019.6.02.8000 0517971v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2019.
Ao Sr. Secretário da Administração,
 
Conforme se observa abaixo, na planilha da

empresa EVOLVE ENGEENGENHARIA, o valor total
numérico(R$ 38.415,16) está diferente do valor por extenso(
Quarenta e um mil, quarenta e quatro reais e dezessete
centavos), sugerimos então que seja reencaminhado para a
empresa e-mail solicitando correção.

 
 

Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 22/03/2019, às 09:01, 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
0518164 e o código CRC 8F9CAAA6.
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E-mail - 0518354

Data de Envio: 
  22/03/2019 10:52:56

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

Para:
    yuribalbinoeng@gmail.com

Assunto: 
  CORREÇÃO DE DADOS DA PLANILHA

Mensagem: 
  Prezado Yuri,

Nosso setor de engenharia verificou um possível erro de grafia nos valores apresentados na forma " por
extenso", apresentado um Valor total de R$38.415,16 e por extenso ( Quarenta e um mil .......)
Pedimos a obsequiosa presteza na correção e reenvio da proposta, para que possamos dar seguimento
ao procedimento.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/77

Anexos:
    Despacho_0518164.html
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Maceió - AL, 20 de março de 2019. 

Assunto: Proposta de Prestação de serviços para elaboração de projetos 
complementares – TER/AL Maceió. 

Sra. Ana Paula Gomes, 

Conforme solicitado, estamos encaminhando a V.S.a., uma proposta orçamentária referente 

Contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os Projetos 

Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL. 

DO OBJETO: 

 Elaboração de Projeto executivo Luminotécnico e cabeamento estruturado; 
 Elaboração de Projeto executivo de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA; 
 Elaboração de Projeto executivo de Climatização; 
 Elaboração de Projeto executivo hidrossanitário e reúso; 
 Elaboração de Projeto executivo de Segurança, alarme, CFTV; 
 Caderno de Encargo (Planilhas e Especificações); 
 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

JUSTIFICATIVA: 

Orçamentos com base nas recomendações das instituições visam proteger o contratante de 

sobrepreços dos serviços e garantir ao contratado uma remuneração compatível com as 

despesas, inerentes aos serviços que competem à profissão de engenheiro civil, como: 

impostos, investimentos na capacitação e atualização – cursos, livros e palestras – e 

manutenção das ferramentas de trabalho – equipamentos e softwares. Dessa forma, garantir 

melhores condições para o oferecimento de serviços de qualidade à sociedade seguindo os 

padrões técnicos normativos de segurança, economia e durabilidade regidos por lei e princípios 

éticos profissionais presentes no Código de Ética Profissional do Sistema CONFEA/CREA 

adotado pela Resolução n° 205, de 30 de setembro de 1971. 

Orçamentos muito distantes dessas referências induzem a comportamentos temerosos, pois 

muitas vezes são indicativos de se tratar de um profissional que não atende aos padrões 

mínimos de qualidade. Tal prática além de causar a própria desvalorização profissional, gera 

prejuízos para a sociedade que não recebe um produto com a qualidade mínima desejada e 

exigida por Lei. 
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ORÇAMENTO: 

ITEM DESCRIÇÃO 
ÁREA  VALOR POR 

UNID em R$ 
VALOR PARCIAL em 

R$ 

01 
Projeto Luminotécnico e cabeamento 
Estruturado 

3.392,08 m² R$ 2,40 R$ 8.140,99 

02 
Projeto de Prevenção Contra Incêndio, 
pânico e SPDA 

3.392,08 m² R$ 1,50 R$ 5.088,12 

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m² R$ 2,65 R$ 6.360,00 

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m² R$ 2,85 R$ 9.667,43 

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV 3.392,08 m² R$ 1,50 R$ 5.088,12 

06 
Caderno de Encargo(Planilhas e 
Especificações) 

3.392,08 m² R$ 0,50 R$ 1.696,04 

07 
PGRCC(Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil) 

3.392,08 m² R$ 0,70 R$ 2.374,46 

VALOR TOTAL: R$ 38.415,16 (Trinta e oito mil, quatrocentos e quinze reais e dezesseis 
centavos) 

A NOSSO CARGO: 

 Os serviços serão desenvolvidos por profissionais capacitados em observância com as 

normas técnicas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

e em conformidade ao termo de referência respectivo. 

 Entregar os projetos no prazo de 45 dias a partir da data de contratação e do 

fornecimento, por parte do contratante, das informações e elementos necessários para 

sua elaboração. 

OBSERVAÇÕES: 

 Validade da proposta: 10 dias. 

 Todas as taxas respectivas a aprovações de projetos (Art’s, entre outros) são de 

responsabilidade do contratante. 

 As plantas do projeto serão entregues em mídia digital – CD-R ou pendrive, nos formatos 

PDF e DWF. 

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
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Yuri Balbino Lins de Oliveira 
Engenheiro Civil 
CREA/AL 021604662-9 
(82) 9 9602.4036 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2019.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho da SMR 0518164,

entendemos ser um erro material, visto que a soma dos
valores resulta no total indicado cardinalmente, no entanto
solicitamos a correção da empresa envolvida, evento 0518354,
e obtivemos o resultado pretendido 0518369, assim sendo,
segue para continuidade do feito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/03/2019, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518376 e o código CRC ED3C9F84.

0001325-42.2019.6.02.8000 0518376v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2019.
Promovido o ajuste anunaciado no Despacho

SEIC 0518376, devolvo os autos à SMR, na forma do
Despacho GSAD 0517971.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/03/2019, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518409 e o código CRC 984E9F07.

0001325-42.2019.6.02.8000 0518409v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2019.
À SEIC.
 
Após reunião efetuada da Direção Geral, hoje às

14:15h, com a presença do Secretário de Administração,
ACAGE e AJ-DG e o Diretor Geral, ficou deliberada que a
consulta de mercado será ampliada até a próxima sexta-feira
(29-03-2019).

Por fim, devolvo estes autos para a continuidade do
feito.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 25/03/2019, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519005 e o código CRC 1DC816E5.

0001325-42.2019.6.02.8000 0519005v1
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E-mail - 0519053

Data de Envio: 
  25/03/2019 17:09:37

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

Para (com cópia oculta):
    lucianabreda@tre-al.jus.br
    josericardo@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares. TREAL

Mensagem: 
  Prezada Luciana,

Segue abaixo a lista de empresas e profissionais da área de projetos que enviamos, 32 solicitações, com
base no procedimento de São José da Laje, da lista colacionada do CREA, bem como das indicações dos
colegas da SMR, com o intuito de obtermos algum retorno além dos enforços empenhado na cotação
desta Seção de Instrução de Contratações.

feservicos2013@hotmail.com
gtprojet@hotmail.com
ruypaiva@hotmail.com
patrick@facconstrucoes.com
lc.engenheiros@gmail.com
eng.c.joaopedro@gmail.com
diogo.maceio01@gmail.com
engenharia@magalhaesqsms.eng.br
victor_falcao91@hotmail.com
mottaempreendimento@gmail.com
rdln.servicos@outlook.com
zetacontato@gmail.com
eng.marcosrosa@gmail.com
projetos@full.eng.br
tpc@tpcprojetos.com.br
magalhaesqsms@magalhaesqsms.eng.br
yuribalbinoeng@gmail.com
orcamento@construtoralja.com.br
padua@projeteengenharia.com.br
padua@engeseg.com.br
engeari@hotmail.com
emgepet@infonet.com.br
eng3259@hotmail.com
comercial@stoprojetos.com.br
sto@stoengenharia.com.br
optda@uol.com.br
contato@engenhariademateriaisltda.com.br
contrato@contratoengenharia.com.br
atendimento@plataformaengenharia.com
novva@novva.com.br
contato@enarprojetos.com.br
andre@enarprojetos.com.br
fabio@enarprojetos.com.br
rabelo@enarprojetos.com.br
gilio@enarprojetos.com.br
luciano.ferraz@ufcengenharia.com.br

Atenciosamente.

Prezado Senhor (a),
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado
na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
compilados em arquivo anexo.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/77

Anexos:
    Anexo_0515091_TR____COMPLEMENTARES_ANTIGA_SEDE_TRE_AL__SEM_VALORES.pdf
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ANEXO I 

(Recife, 23 de julho de 2015) 

DA JUSTIFICATIVA 
1. 

sa Pontual Arquitetos Ltda., doravante chamado de Anexo II, com a f inalidade de atender demandas atuais, tais como: 

servidores. 

DO OBJETO  
2. o de projetos complementares  

onforme Anexo II. 

3. devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados pelo prof issional 

4. 
5. 

5.1. as baixas, cortes e vistas 
erem executados e 

mater iais empregados na obra civil bem como todos os detalhes construtivos 

5.2. 
ios; 

5.3. 
o 339/2015-CJF - Anexo III,  

assinado por profissional habilitado e com o regist
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nder o Decreto 

5.4. 
nsulta, com a seguinte 

5.4.1. 
5.4.2. rios de insumos ou 

em tabela de 

ustos de insumos  constantes do SINA PI; 
5.4.3. 

cinco primeiros itens da curva ABC ; 
5.4.4. Revistas especializadas no ramo. 

5.5. listas.  
6. 

6.1. Anteprojeto:
6.1.1. 
6.1.2. pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido 

6.1.3. dotados, com custos 

6.1.4. a serem projetados, 
com custos comparativos de gastos com energia, investimento e 

6.2. 
6.2.1. 

8.666/93); 
6.2.2. Pranchas de desenho com os detalhes do projeto, ape
6.2.3. 
6.2.4. tos); 
6.2.5. listas (SINA PI); 
6.2.6. 

6.3. Projeto executivo:
6.3.1. 
6.3.2. Pranchas de desenho com os detalhes do projeto (03 
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6.3.3. Detalhes nas pranchas de desenho do desenvolvimento dos projetos  

6.3.4. 
6.3.5. to);  
6.3.6. listas (SINA PI); 
6.3.7. 
6.3.8. ART/RRT de todos os projetos; 
6.3.9. 

ETAPAS DE PROJETO 
7. Estudo Preliminar:

7.1. da volumetr ia do conjunto. 
8. Anteprojeto:

8.1. 
8.2. ca e o adequado tratamento 

dos construtivos e prazos de 

8.3. 
contendo o memorial descritivo dos sistemas e componentes. 

9. 
9.1. 

de todas as suas etapas; 
9.2. 

do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 
componentes; 

9.3. implementadas, a 
eleger como a melhor, e legais especif icando-a ao 

final do trabalho; 
9.4. talhes construtivos elaborados com base no Anteprojeto aprovado, o Proj

quela etapa de desenvolvimento do projeto; 
9.5. is que a empresa vencedora do 
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o objeto, assim como os  

10. Projeto Executivo
10.1. 

10.2. nterfaces dos sistemas e 
seus componentes; 

10.3.  construtivos elaborados  
com base no Anteprojeto aprovado, o Projeto Executi
apresentado naquela etapa de desenvolvimento do projeto. 

11. 
11.1. o projeto de arquitetura e , determinando, se 

 f im de evitar conflitos entre eles;  
11.1.1. Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na 

mente aprovada pela 

12. 
estabelecidas anteriormente e conforme cronograma f

graus (ver Anexo III), de modo a reduzirem-se os riscos de perdas e retrabalho. 

DOS PRAZOS 
13. 30 (trinta) dias corridos , contados a 

13.1. 
Prazo em dias

0 a 03 04 a 09 10 a 21 22 a 27 28 a 30
01 Estudos preliminares X
02 Anteprojeto X
03 X
04 Projeto Executivo X
05 X

14. ses, contados a partir da data da assinatura do contrato pertinente, considerando as 

DOS REQUISITOS A SEREM EXIGIDOS NO PROCEDIMENTO LIC
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15. As empresas interessadas em participar da presente F-Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores, sendo confirmada sua regularidade 
Sistema, no ato da abertura dos envelopes de docume
17.05.2001. 
16. t imbrado, datada (mesma data da abertura) e assinada por seu representante legal, q

de responder judicialmente nos termos do art. 299, 
17. goso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesse
partir de quatorze anos, em conformidade ao inciso 

 de 1998. 
18.  indicar expressamente, u m 

ade do projeto, devidamente registrado no 
em cujo acervo conste Atestado de 

e Termo de Referencia. 
19. o objeto: 

19.1. Engenharia Civil strutural e 
ste objeto; 

19.2. 

19.3. os de 

20. 
21. 
empresa proponente, comprovado por meio da juntada 

22. 

22.1. 
Item 19
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22.2. a de que o TRF5 possa valer-
se para manter contato com a empresa declarante; 

22.3. as para comprovar a veracidade ctivos contratos e aditivos 
eclarado.  

23. CREA da empresa e do profissional indicado como res
24. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para as inabilitadas. 

25. 
encia, conforme o modelo estabelecido 

25.1.  discriminados na Tabela 
III. 

PROJETO - QUADRO RESUMO
Estrutural - superestrutura 661,80 16.390,25
Telefonia 1.360,37 14.030,28 

1.470,89 29.142,64 
Ar condicionado 715,87 6.314,56
TOTAL - 65.877,73

26. 7 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 
de maio de 2005. A justif icativa para esta modalidade se prende ao fato de que se trata de 

27. zada por uma mes ma empresa, de forma a 
viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a respo

DA VISTORIA 
28. 

endamento, para esclarecimentos de 
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29. e-mail: siap@trf5.jus.br. 
30. 
31. 

es, com vistas a proteger o interesse da 

32. 
32.1. Proposta Vencedora, bem como do Edital e seus Anexos; 
32.2.  responsabilidades ou 

32.3.  (cinco) dias, a contar do 
convocando para esse fim; 

32.4. 
32.5. cidas no Contrato; 
32.6. 

32.7. oposta; 
32.7.1.  parte da 

almente aqueles  
relacionados com a qualidade dos mater iais utilizado. 

32.8. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e s causados diretamente ao 
 culpa ou dolo, nos termos da 

 responsabilidade a do, conforme determina o 
por erros quantitativos ou financeiros da planilha 
CONTRATADA; 

32.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, pre

32.10. 
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32.11. , perigoso ou insalubre, uer trabalho, salvo na 

32.12. 

egados que sejam 
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos respectivo Tribunal 
descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a 

32.13. atibilidade com as  

8.666/1993; 
32.13.1. prazo def inido pelo 

, no Termo de 

32.14. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais,social ou do estatuto, conforme o caso, principalme

32.15. com os quantitativos e os custos constantes das referidas planilhas com os  
quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no 

32.16. 
 assinados pelos autores e 

32.17. al, neste Termo de 

32.18. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas 
25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, consoante o 

8.666/93. 

33. 
33.1.  Nomear 01(um) Gestor e 01 (um)Fiscal para executar o acompanhamento e a 
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33.2. Acompanhar, f iscalizar e avaliar o cumprimento do o

s neste Termo de ado com a licitante vencedora; 
33.3. ue venham a ser solicitados 

que venham ser alimentados pelo novo sistema;  
33.4. 
33.5. objeto, que estejam em desacordo com o presente Ter

irregularidades; 
33.6. 

correspondentes, no prazo e forma ajustados neste TContrato respectivo;  
33.7. Cientificar a CONTRATADA sobre as normas internas v

de acesso de pessoas e 
CONTRATANTE; 

33.8. contratuais, inclusive permit ir o acesso de representantes, prepostos ou 

33.9. 
tas no Contrato. 

34. designando 01 (um) gestor e 01 (um) f iscal fornecendo a ambos todos os elementos  

35. 
35.1. suas responsabilidades  

contratuais. 
36. 

36.1. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade , de imediato, comunicar 
tas na lei, no Edital, no 
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36.2. amento do contrato com o intuito de facilitar o arquivamento dos documentos exigidos para esse fim; 
36.3. tivo ao acompanhamento e 

do seu mister; 
36.4. Receber, conferir e atestar as notas f iscais encaminhando-as, juntamente com as 

competente para posterior pagamento; 
36.5. ativas, ao constatar a 

bjeto contratado;  
36.6. sob sua responsabilidade; 
36.7. inclusive dos adit ivos 

36.8. ta f iscal com os 
to; 

36.9. Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas neste Termo de 
 o descumprimento das  

mesmas; 
36.10.  dos documentos escritos 

36.11. os, demandas e metas  
previamente estabelecidos, para efeito de glosa e a
o caso;  

36.12.  as normas especif icadas e 
uados para garantir a 

TA DA corrigir, refazer ou esso, executados com erros, 

36.13. ndo o recebimento definitivo do objeto contratado; 
37. Do Gestor do Contrato: 

37.1. tual sob sua responsabilidade 

37.2. o que o substitua, todas as  
, determinando o que for bservados; 

37.3. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados
trapassado; 

37.4. Comunicar ao Diretor da SIA P, formalmente, e em tem
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37.5. nanceira, sempre que as  do prazo estipulado neste 

pagar, se for o caso. 

DAS PENALIDADES 
38. 
seguintes penalidades:  

39. tratado no prazo estabelecido, 

39.1. 

39.2.  multa de 20% (vinte por  

40. 
cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobr
41. 

vistas em lei. 

42. cada multa de 20% (vinte por cento)  

42.1. te artigo e a multa 

43.  a serem efetuados ou da 
garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 
44. 
45. ujeita ainda ao cancelamento de 

da lei 8.666/1993. 
46. adas no SICA F. 
47. 
expressamente concedidas pela CONTRATA NTE, em virtu
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48. do Contrato e a CONTRATADA  

49. 
contrato a ser f irmado, procurando solucionar todos os problemas que defrontarem, dentro dos  
limites legais e da razoabilidade. 

DA PROPRIEDADE 
50. Direito de Propriedade: 

50.1. 
onial e a propriedade intelectual 

resultados produzidos  ltados quaisquer estudos, 
 esquemas, plantas, desenhos, 

dos programas em qualquer  

DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
51. 

51.1. mediante termo circunstanciado, assinado pelas part 10 (dez) dias

52. 
52.1. s pela CONTRATADA;  
52.2. . 

53. autoridade competente, mediante termo circunstancia 10 
dias samente o atendimento aos elementos  

 disposto no art. 69 da Lei 8.666/93. 

DO PROCEDIMENTO PARA PAGAMENTO 

54. Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora de

55. 
 cumulativamente: 

55.1. 

Anexo Termo de Referência Proj. Complementares TRF5 (0519241)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 243



            
PORTARIAS nos

55.2. 
55.3. m a Seguridade Social 

(CONJUNTA); 
55.4. 
55.5. 
55.6. 

56. 
n, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50030-

57. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo
 configurando atraso no pagamento. 

58. 
pagamento. 
DO PAGAMENTO 
59. 

ularidade fiscal da licitante vencedora.  
60. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, f ica c

ta acima referida e a correspondente ao 
EM = I x N x VP, onde: 
EM =
N  = to e a do efetivo 

pagamento; 
VP  = Valor da parcela a ser paga;
I     =  apurado:

I = (TX/100)      I = (6/100)      I = 0,0001644365    365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

DA GARANTIA 
61. 
refazer todo o projeto, nos casos de comprovados er

eto, e todas aquelas exigidas para o f iel 93. 
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62. pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arqu

63. 
63.1. 
63.2. nome, registro profissional 

e assinatura; 
63.3. 
63.4. 
63.5. 
63.6. Demais dados pertinentes. 

64. TANTE. 
65. 
ser realizada em meio digital, acompanhados de dois

66. 
Complementares: 

66.1. 
66.2. Normas da ABNT e do INMETRO; 
66.3. s, Estaduais e Municipais, licos; 
66.4. FEA e CAU/BR. 

67. 
67.1. responsabilizar-se pelo f iel cumprimento de todas ar;  
67.2. efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e d

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, 

67.3. : 
67.3.1. 

empreendimento; 
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67.3.2. 
67.3.3. os de forma 

ncia entre os  

67.3.4. o empreendimento; 
67.3.5. relacionada com a 

67.3.6. om o Guia de 

67.3.7. 
 das  mo sentido, os  

tes da ABNT; 
67.3.8.  e por meio 

separados e organizados por camadas ou layers. 
68. e conformidade com as Normas do 

todos os materiais, equipamentos e 

69. 

70. 
compreender todo o conjunto, de modo a garantir a h

71. 
72. 
fornecedor ou fabricante, a f im de permitir alternativas de fornecimento. 
73. 

. 
74. ntos previstos no projeto. 
75. 

76. 

77. 

Anexo Termo de Referência Proj. Complementares TRF5 (0519241)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 246



            
PORTARIAS nos

querido pelo projeto, de modo a permitir a 
s modelos e fabricantes. 

78. ndamentada em certificados de s, aceitos pela CONTRATANTE. 
79. 

80. 
ais. Se forem previstos no projeto 

81. 
TE e de consulta ao autor do 

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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.

À SEIC, à SMR

Srs. Chefes,

Por oportuno, colaciono aos autos, nos eventos 0519241 e 0519242, respectivamente,
o Termo de Referência que teve por objeto a contratação de empresa especializada
para elaboração de projetos complementares básicos e executivos para requalificação
de áreas prediais do Edifício Sede do TRF da 5ª Região, bem como a Ata do Pregão
Eletrônico nº 32/2015, como forma de colaborar com a instrução do presente feito.

Na ocasião, faço, também, ciência à SMR, de modo que possa auxiliar na continuidade
da tramitação do presente procedimento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2019, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519243 e o código CRC A5526A9A.

0001325-42.2019.6.02.8000 0519243v1
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E-mail - 0520039

Data de Envio: 
  27/03/2019 13:40:29

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

Para (com cópia oculta):
    contato@azconstrucoes.com
    midia@projetar-al.com.br
    Soteli.al@hotmail.com
    mariaamorimprojetos@gmail.com
    jnrj02@hotmail.com
    diogo.maceio01@gmail.com
    engenharia@magalhaesqsms.eng.br
    victor_falcao91@hotmail.com
    maxxiconstrucoes@gmail.com
    mottaempreendimento@gmail.com
    feservicos2013@hotmail.com
    rdln.servicos@outlook.com
    zetacontato@gmail.com
    eng.marcosrosa@gmail.com
    projetos@full.eng.br
    tpc@tpcprojetos.com.br
    arq.larissalara@gmail.com
    fernandafelixarquiteta@gmail.com
    engthiagolira@hotmail.com
    layse.nobrega@hotmail.com
    simaraluersen@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares. TREAL

Mensagem: 
  

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado
na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
compilados em arquivo anexo.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br
                antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

Anexos:
    Anexo_0515091_TR____COMPLEMENTARES_ANTIGA_SEDE_TRE_AL__SEM_VALORES.pdf
    Anexo_0515091_TR____COMPLEMENTARES_ANTIGA_SEDE_TRE_AL__SEM_VALORES.pdf
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que conversei há pouco, via ligação
telefônica nº 99908-0902, com o Sr. Rodrigo Motta, sócio da empresa
Motta Empreendimentos, ao qual informou que recebeu a solicitação
de cotação para a execução de projetos complementares visando a
reforma do antigo prédio Sede deste Tribunal; mas, que somente
poderá encaminhar cotação na próxima terça-feira (02/04/2019), em
virtude de outros compromissos já assumidos.
 
O referido é verdade e dou fé.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 28/03/2019, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0520753 e o código CRC 5682EB89.

0001325-42.2019.6.02.8000 0520753v5
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E-mail - 0520773

Data de Envio: 
  28/03/2019 13:47:07

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

Para:
    recon@reconengenharia-al.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Contratação. Execução de Projetos Complementares. Edf Sede. Praça Sinimbu.
TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor Antônio,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico há pouco encaminho pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
de executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado
na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime
de execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
compilados em arquivo anexo.

Contato da Seção requisitante Manutenção e Reparos: 2122-7797 ou 7694. Falar com o Engenheiro Civil
Erivaldo Souza.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/77

Anexos:
    Anexo_0515091_TR____COMPLEMENTARES_ANTIGA_SEDE_TRE_AL__SEM_VALORES.pdf
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De: recon@reconengenharia-al.com.br 

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

Data: 28/03/2019 03:56 PM

Assunto:
[seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Execução de Projetos
Complementares. Edf Sede. Praça Sinimbu. TREAL

Boa tarde! Ana Paula,

Agrademos o convite, vamos avaliar a sua solicitação e responderemos.

Atenciosamente,
Recon Engenharia Ltda.
Márcia Alves
Enga. Civil
(82)99948.8740

Em 2019-03-28 13:47, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezado Senhor Antônio,
>
> Boa tarde,
>
> Conforme contato telefônico há pouco encaminho pedido de cotação
> abaixo:
>
>
> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do
> ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os projetos
> complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal
> localizado na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.
>
>
> Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo
> de referência, a saber:
>
>
> Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas
> do projeto, prazo de entrega, regime de execução, planilhas para
> composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
> compilados em arquivo anexo.
>
>
> Contato da Seção requisitante Manutenção e Reparos: 2122-7797 ou 7694.
> Falar com o Engenheiro Civil Erivaldo Souza.
>
>
> Atenciosamente.
>
> Ana Paula Gomes Silva
> Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
> seic@tre-al.jus.br
> anasilva@tre-al.jus.br
>

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WE550...
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> Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h.
> Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
> Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
> CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
> Telefones: 82 2122-7712/77

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WE550...
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De:
Maxxi Soluções em Engenharia <maxxiconstrucoes@gmail.com> 

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

Data: 28/03/2019 04:45 PM

Assunto:
[seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Projetos Complementares.
TREAL

Prezado Senhor,

Apresentamos em anexo nossa proposta para a realização dos serviços elencados no Termo de Referência
correspondente.
Ficamos a disposição.

Em qua, 27 de mar de 2019 às 13:40, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de
executar os projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado na Praça
Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.

Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo de referência, a saber:

Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas do projeto, prazo de entrega, regime de
execução, planilhas para composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem compilados em
arquivo anexo.

Atenciosamente.

ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR
   Seção de Instrução de Contratações-SEIC
   Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
      email: seic@tre-al.jus.br

antoniopinheiro@tre-al.jus.br
        fone/ramal:+55 (82) 2122-7711 / 2122-7712.

--

Projetos - Avaliações - Perícias - Fiscalização
                    (82) 3022-3477
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[2] Arquivo: Proposta TRE Sinimbú -
MAXXI.pdf

Tamanho:
134k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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1 
 

Ao TRE/AL – Tribunal Regional Eleitoral em Alagoas 

Ref. Proposta projetos complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal localizado na Praça Visconde de Sinimbu, S/N. 

Att. ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR - Seção de Instrução de Contratações-SEIC 

 

Prezado Senhor, 

 Em atendimento a consulta feita por V.Sa. apresentamos abaixo nossa cotação para a realização dos serviços solicitados: 

    VALORES 

    

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA 
UNITÁRIO 

(R$) PARCIAL (R$) 

1 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado 3.392,08  R$  10,00   R$    33.920,80  

2 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08  R$    5,00   R$    16.960,40  

3 Projeto de Climatização 2.400,00  R$  10,00   R$    24.000,00  

4 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08  R$    8,00   R$    27.136,64  

5 Projeto Segurança, alarme, CFTV 3.392,08  R$  10,00   R$    33.920,80  

6 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08  R$    7,00   R$    23.744,56  

7 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 3.392,08  R$    7,00   R$    23.744,56  

     

   TOTAL  R$  183.427,76  

 

Anexo Proposta TRE Sinimbú - MAXXI Construções (0520985)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 266



PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001325-42.2019.6.02.8000 Unidade 1 1

Objeto CATSER: 20060 Elaboração Projetos complementares. Sede Sinimbu TRE

Fontes de Consulta

Evolve Engenharia, doc. 0518369 38.415,16 -92.404,15 38.415,16

Maxxi Construções, doc. 0520985 183.427,76 52.608,45 183.427,76

Estimativa SMR COM BDI, doc. 0512805 170.615,01 39.795,70 170.615,01

50,11%

A Planilha  pode ser utilizada 130.819,31 65.548,64 130.819,31

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

130.819,31 130.819,31

3

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)

Planilha ESTIMATIVA DE PREÇOS. (0521581)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 267



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.

Senhora Coordenadora,

 

Em complemento a informação 2054, evento 0517789, esclarecemos que nos fora
solicitado esforços para "ampliar" a cotação, levando em consideração um
levamentamento de empresas junto ao CREA, o que já fora feito inicialmente através
de 32 solicitações, com base no procedimento de São José da Laje, bem como das
indicações dos colegas da SMR, entretanto solicitamos a servidora da SMR Luciana
Breda se teríamos outras indicações de fornecedores e assim fizemos mais
22 solicitações, eventos 0520773 e 0520039, onde obtivemos apenas mais uma
proposta 0520985.

Assim sendo, após lançadas as propostas de dois fornecedores, mais a estimativa da
SMR, evento 0521581, chegamos a média global do projeto em R$ 130.819,31 ( Cento
e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos).

À deliberação superior

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/03/2019, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521585 e o código CRC D5B197D8.

0001325-42.2019.6.02.8000 0521585v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tratam os autos da contratação de empresa do

ramo da engenharia civil, com o objetivo de executar os
projetos complementares para a reforma do antigo edifício
sede deste Tribunal, localizado na Praça Visconde de Sinimbu,
nesta Capital.

 
Foram remetidos à Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para pesquisa de valor de mercado,
conforme solicitado no Despacho GSAD 0512101, onde
contatadas 32 empresas, apenas a empresa Evolve Engenharia
apresentou proposta completa, no valor de R$ 38.415,16
(trinta e oito mil quatrocentos e quinze reais e dezesseis
centavos).

 
Após a confecção da Informação 2054, 0517789,

oriunda da SEIC, os presentes autos retornaram para
ampliação dos esforços, com intuito de conseguir captar mais
alguma proposta, o que, com a ajuda da servidora Luciana
Breda, da SMR, foi possível remeter mais 22 solicitações,
contudo só foi encaminhada à SEIC, mais uma proposta.

 
Em síntese, após serem coletadas as duas propostas
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de fornecedores, mais a estimativa da Seção de Manutenção e
Reparos, foi calculada a média global do projeto em R$
130.819,31 (cento e trinta mil oitocentos e dezenove reais e
trinta e um centavos), conforme observa-se no Despacho SEIC
0521585.

 
Por fim, de acordo com o referido despacho,

encaminho os presentes autos para a deliberação de Vossa
Senhoria.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/03/2019, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521675 e o código CRC C1C825BA.

0001325-42.2019.6.02.8000 0521675v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.
Retornem os autos à COMAP/SMR, para

complemento da instrução, na forma de nosso
Despacho 0519243, posto que não foram considerados nos
parâmetros assinalados na planilha de evento 0521581 as
projeções do contrato dos projetos da nova sede e daqueles
firmados no contrato da 5ª Região. Nesse ponto, observa-se
que a não inclusão desses referenciais deverá ser justificada
pela área técnica, caso assim entenda.

Por outro lado, solicito à ACAGE avaliar a
proposição de ser desconsierada na estimativa a proposta da
empresa Evolve Engenharia, dada a disparidade de preço com
os dois outros parâmteros até agora considerados, ressalvada
a hipótese de vir a ser encontrado valor semelhante no caso
das duas situações apontadas no parágrafo anterior.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/03/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521760 e o código CRC 31470632.

0001325-42.2019.6.02.8000 0521760v1
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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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Pesquisa de Preço. Projetos complementares Sinimbu.

 

Parecer nº 608 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao Despacho de Vossa

Senhoria, 0521760, ressaltamos que o afastamento de
proposta de empresa cujo preço revele-se evidentemente fora
da média deve ser observado pela Administração, sendo
de competência de Unidade que detenha conhecimento do
mercado, estando, esta Unidade, incapacitada de proceder tal
avaliação.

No entanto, conforme exposto por Vossa Senhoria
no Despacho acima, em consonância com entendimento
firmado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, abaixo, a
planilha elaborada pela Seção de Instrução de Contratações -
SEIC, 0521581, não considerou as projeções do contrato dos
projetos da nova sede deste Regional, conforme restou
decidido em reunião ocorrida na Diretoria Geral, em
25/03/2019, bem como dos valores constantes do contrato
firmado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Nesse
sentido, ratificamos o entendimento de que a não inclusão
desses referenciais deverá ser justificada pela área técnica,
caso assim entenda.

Acórdão TCU nº 2816/2014 - Plenário
Enunciado:
É recomendável que a pesquisa de preços para
a elaboração do orçamento estimativo da
licitação não se restrinja a cotações realizadas
junto a potenciais fornecedores, adotando-se,
ainda, outras fontes como parâmetro, como
contratações similares realizadas por outros
órgãos ou entidades públicas, mídias e sítios
eletrônicos especializados, portais oficiais de
referenciamento de custos.

Desta forma, após essas duas novas cotações, a
Unidade competente poderá reavaliar a permanência da
proposta encaminhada pela Evolve Engenharia, na definição
da estimativa de preço dos projetos complementares da antiga
sede deste Regional.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assessora de Contas e Apoio à Gestão em substituição
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 01/04/2019, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521925 e o código CRC D0559A5D.

0001325-42.2019.6.02.8000 0521925v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
Seguem os autos à SEIC/COMAP e à SMR, em

reforço a nosso Despacho GSAD 0521760, consiedrando ainda
o Parecer 608, da ACAGE (0521925).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/04/2019, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522040 e o código CRC 6C8D6E60.

0001325-42.2019.6.02.8000 0522040v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
Senhor Chefe,
 
Solicitamos ao prezado, apontar no termo de

referência Proj. complementar do TRF5, Item 25.1,
eventos 0519241 e 0519242, os projetos equivalentes  as
serem utilizados no nosso termo de
referência, 0515091, tendo por base os moldes utilizados na
Planilha da Enar, eventos 0514389 e 0514393.

Ressaltamos a importância desta análise, pois não
temos especificidade técnica para parametrizar a utilização
dos dados do TRF5 e só assim podermos justificar a utilização
ou não da mesma, conforme explicações solicitadas pelo
Senhor Secertário de Administração em seu despacho,
evento 0521760.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 01/04/2019, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522214 e o código CRC 2BCF20C1.

0001325-42.2019.6.02.8000 0522214v1
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Cálculo de atualização monetária

$���� �$�
"��%�����%�

"�

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Valor Nominal �&�''())*+*,

Indexador e metodologia de cálculo �-���.����#"/0%����������	���
�������������1����
��(

Período da correção .
2
����$)3'4���.
2
����$)3',

Dados calculados

Fator de correção do período '356�	��� '+'7,))5

Percentual correspondente '356�	��� '7+,))53'�8

Valor corrigido para 1/12/2018 #9% �&�')(,5)+36

Sub Total #9% �&�')(,5)+36

����������� &'( )*�+,-./,012

 Publicidade

3	���
���
 ������� 4���
����5
�

Nossos serviços são públicos e gratuitos.

Esclarecemos que nossos recursos se destinam a auxiliar o usuário na elaboração dos diversos cálculos aqui disponibilizados, que não devem prescindir de um profissional capacitado.

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, o DrCalc.net não se responsabiliza pelas informações e cálculos aqui disponibilizados, eximindo-se de quaisquer perdas, danos (direitos,indiretos ou incidentais),

custos e lucros cessantes.

DrCalc.net / DrCalc.net.br - Todos os direitos reservados

DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=&valor=11227%2C78...
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Cálculo de atualização monetária

$���� �$�
"��%�����%�

"�

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Valor Nominal �&�'()'*+,-

Indexador e metodologia de cálculo �.���/����#"01%����������	���
�������������2����
��(

Período da correção /
3
����$45*6���/
3
����$45*,

Dados calculados

Fator de correção do período *57-�	��� *+*',447

Percentual correspondente *57-�	��� *'+,4475*�8

Valor corrigido para 1/12/2018 #9% �&�'(7,6+'6

Sub Total #9% �&�'(7,6+'6

����������� &'( )*�+,-./0+/

 Publicidade

1	���
���
 ������� 2���
����3
�

Nossos serviços são públicos e gratuitos.

Esclarecemos que nossos recursos se destinam a auxiliar o usuário na elaboração dos diversos cálculos aqui disponibilizados, que não devem prescindir de um profissional capacitado.

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, o DrCalc.net não se responsabiliza pelas informações e cálculos aqui disponibilizados, eximindo-se de quaisquer perdas, danos (direitos,indiretos ou incidentais),

custos e lucros cessantes.

DrCalc.net / DrCalc.net.br - Todos os direitos reservados

DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=&valor=4341%2C86&...
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Cálculo de atualização monetária

$���� �$�
"��%�����%�

"�

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Valor Nominal �&�'('))*++

Indexador e metodologia de cálculo �,���-����#"./%����������	���
�������������0����
��(

Período da correção -
1
����$2+3'���-
1
����$2+34

Dados calculados

Fator de correção do período 3+56�	��� 3*3)4225

Percentual correspondente 3+56�	��� 3)*4225+3�7

Valor corrigido para 1/12/2018 #8% �&�6(96'*:4

Sub Total #8% �&�6(96'*:4

����������� &'( )*�+,-+./01

 Publicidade

2	���
���
 ������� 3���
����4
�

Nossos serviços são públicos e gratuitos.

Esclarecemos que nossos recursos se destinam a auxiliar o usuário na elaboração dos diversos cálculos aqui disponibilizados, que não devem prescindir de um profissional capacitado.

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, o DrCalc.net não se responsabiliza pelas informações e cálculos aqui disponibilizados, eximindo-se de quaisquer perdas, danos (direitos,indiretos ou incidentais),

custos e lucros cessantes.

DrCalc.net / DrCalc.net.br - Todos os direitos reservados

DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=&valor=5544&diainiS...
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Cálculo de atualização monetária

$���� �$�
"��%�����%�

"�

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Valor Nominal �&�'()*++,-+

Indexador e metodologia de cálculo �.���/����#"01%����������	���
�������������2����
��)

Período da correção /
3
����$+4'-���/
3
����$+4'(

Dados calculados

Fator de correção do período '45*�	��� ','6(++5

Percentual correspondente '45*�	��� '6,(++54'�7

Valor corrigido para 1/12/2018 #8% �&�+')9(+,5+

Sub Total #8% �&�+')9(+,5+

����������� &'( )*�+,-./+01+

 Publicidade

2	���
���
 ������� 3���
����4
�

Nossos serviços são públicos e gratuitos.

Esclarecemos que nossos recursos se destinam a auxiliar o usuário na elaboração dos diversos cálculos aqui disponibilizados, que não devem prescindir de um profissional capacitado.

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, o DrCalc.net não se responsabiliza pelas informações e cálculos aqui disponibilizados, eximindo-se de quaisquer perdas, danos (direitos,indiretos ou incidentais),

custos e lucros cessantes.

DrCalc.net / DrCalc.net.br - Todos os direitos reservados

DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=&valor=18622%2C52...
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Cálculo de atualização monetária

$���� �$�
"��%�����%�

"�

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Valor Nominal �&�'()*+,-)

Indexador e metodologia de cálculo �.���/����#"01%����������	���
�������������2����
��(

Período da correção /
3
����$45'*���/
3
����$45'-

Dados calculados

Fator de correção do período '56+�	��� ','7-446

Percentual correspondente '56+�	��� '7,-4465'�8

Valor corrigido para 1/12/2018 #9% �&�'(**:,6*

Sub Total #9% �&�'(**:,6*

����������� &'( )*�+,--./0-

 Publicidade

1	���
���
 ������� 2���
����3
�

Nossos serviços são públicos e gratuitos.

Esclarecemos que nossos recursos se destinam a auxiliar o usuário na elaboração dos diversos cálculos aqui disponibilizados, que não devem prescindir de um profissional capacitado.

Apesar dos cuidados na coleta e manuseio, o DrCalc.net não se responsabiliza pelas informações e cálculos aqui disponibilizados, eximindo-se de quaisquer perdas, danos (direitos,indiretos ou incidentais),

custos e lucros cessantes.

DrCalc.net / DrCalc.net.br - Todos os direitos reservados

DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=&valor=1356%2C83&...
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Planilha1

Página 1

ITEM

TIPOS DE PROJETOS
Valor Total

1 Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado 3392,08 3,31 R$ 11.227,78 R$ 12.892,06

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA 3392,08 1,28 R$ 4.341,86 R$ 4.985,45

3 Projeto de Climatização 2400,00 2,31 R$ 5.544,00 R$ 6.365,78

4 Projeto hidrossanitário e reúso 3392,08 5,49 R$ 18.622,52 R$ 21.382,92

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV 3392,08 0,4 R$ 1.356,83 R$ 1.557,95

6 Caderno de encargos (Planilha e especificação) 3392,08 NÃO SE APLICA Valor único

7 PGRCC (Plano de Gerencialmento de resíduos da constr.civil) 3392,08 NÃO SE APLICA Valor único

VALOR TOTAL R$ R$ 47.184,16
Fonte:DrCalc.net

 PA 0001325-42.2019 – PROJETOS COMPLEMENTARES – SEDE SINIMBU -      Tabela de 
equivalência – Valores Contrato TRE-AL/ENAR 29/2015 (0514389)

ÁREA m² A 
EXECUTAR

Valor 
unitário/m² 

R$

Valor Total 
Atualizado 

INCC 
Dez/2018 *
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2297 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário da Administração.
 
Conforme solicitação no Despacho SEIC (0522214)

no tocante aos projetos equivalentes a serem utilizados no
termo de referência, com relação ao do TRF 5ª, anexamos aos
autos, evento (0523101), com as devidas informações.

 
Atenciosamente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/04/2019, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522878 e o código CRC AA102204.

0001325-42.2019.6.02.8000 0522878v4
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PLANILHA TRF 5ª

Página 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM TIPOS DE PROJETOS – COMPLEMENTARES ANTIGA SEDE DO TRE/AL

01 Telefonia – Rede Lógica – Sistema de Cabeamento Estruturado 1.360,37 R$ 7.463,96 R$ 5,49

02 1470,89 R$ 9.150,93 R$ 6,22

03 Ar condicionado 03 715,87 R$ 2.221,39 R$ 3,10

OBSERVAÇÃO: NÃO CONSTAM NA CONTRATAÇÃO DO TRF 5ª REGIÃO

OS PROJETOS REFERENTES AOS ITENS 04 – PROJETO HIDROSSANITÁRIO E REÚSO, ITEM 06 – CADERNO DE ENCARGOS(PLANILHA E ESPECIFICAÇÕES)

E O ITEM  07 - PGRCC ( PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL), ALÉM DOS ELENCADOS NA PLANILHA ACIMA.

CORRESPONDENTE AOS ITENS DA 
PLANILHA TRE/AL

ÁREA (m²) 
– TRF 5ª

VL CONTRATADO 
TRF 5ª

VALOR POR m² 
PARA TRF 5ª

PARTE DO ITEM 01(FALTANDO O 
PROJETO DE LUMINOTÉCNICO)

Instalações Elétricas – Detecção e Alarme Contra Incêndio – Prevenção e 
Combate a Incêndio

 PARTE DOS ITENS 02 e 05 ( NÃO 
CONTEMPLANDO Instalações Elétricas 

e FALTANDO OS PROJETOS DE 
SPDA E CFTV) 
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Planilha1

Página 1

ITEM

TIPOS DE PROJETOS
VALOR MÉDIO 

1 Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 12.008,68

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 7.337,90

3 Projeto de Climatização R$ 12.241,93

4 Projeto hidrossanitário e reúso R$ 17.938,83

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.800,46

6 Caderno de encargos (Planilha e especificação) R$ 23.744,56

7 PGRCC (Plano de Gerencialmento de resíduos da constr.civil) R$ 14.992,99

VALOR TOTAL R$ 94.065,35

 PA 0001325-42.2019 – PROJETOS COMPLEMENTARES – SEDE SINIMBU -     QUADRO 
RESUMO VALORES ESTIMADOS POR PROJETO (EVENTO 0523208)
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De: recon@reconengenharia-al.com.br 

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

Data: 01/04/2019 12:17 PM

Assunto:
[seic] Solicitação. Cotação. Contratação. Execução de Projetos
Complementares. Edf Sede. Praça Sinimbu. TREAL

Prezada Ana Paula, bom dia!

Agradecemos o convite para enviar proposta de execução dos projetos
complementares para a reforma do antigo edifício do TER/AL, mas
atualmente não vamos poder lhe atender.

A Recon Engenharia é uma empresa que executa serviços de:
• Recuperação e reforço de estrutura de concreto armado;
• Recuperação de fachadas;
• Construção e reformas residenciais, comerciais e industriais.

Estamos a sua inteira disposição e esperamos em outra oportunidade poder
lhes atender.

Atenciosamente,
Recon Engenharia Ltda.
Antonio Pereira da Silva Filho
Engº Civil
(82) 98864.5568

Em 2019-03-28 15:56, recon@reconengenharia-al.com.br escreveu:
> Boa tarde! Ana Paula,
>
>
> Agrademos o convite, vamos avaliar a sua solicitação e responderemos.
>
>
> Atenciosamente,
> Recon Engenharia Ltda.
> Márcia Alves
> Enga. Civil
> (82)99948.8740
>
>
>
>
> Em 2019-03-28 13:47, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
> escreveu:
>> Prezado Senhor Antônio,
>>
>> Boa tarde,
>>
>> Conforme contato telefônico há pouco encaminho pedido de cotação
>> abaixo:

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=YJ6TS2...
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>>
>>
>> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa do
>> ramo da engenharia civil com o objetivo de executar os projetos
>> complementares para a reforma do antigo edifício sede deste Tribunal
>> localizado na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL.
>>
>>
>> Solicitamos cotação de acordo com as especificações presentes no termo
>> de referência, a saber:
>>
>>
>> Habilitação/ qualificação técnica, serviços a serem realizados, etapas
>> do projeto, prazo de entrega, regime de execução, planilhas para
>> composição do preço e demais detalhamentos, aos quais seguem
>> compilados em arquivo anexo.
>>
>>
>> Contato da Seção requisitante Manutenção e Reparos: 2122-7797 ou 7694.
>> Falar com o Engenheiro Civil Erivaldo Souza.
>>
>>
>> Atenciosamente.
>>
>> Ana Paula Gomes Silva
>> Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
>> seic@tre-al.jus.br
>> anasilva@tre-al.jus.br
>>
>> Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h.
>> Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
>> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
>> Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
>> CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
>> Telefones: 82 2122-7712/77
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2324 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornou o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para complementação da instrução,
considerando-se, ainda, o Parecer 608 da ACAGE (0521925),
conforme Despacho GSAD 0522040.

De acordo com orientação do Secretário de
Administração - Despacho GSAD 0521760, consideramos, para a
elaboração das novas Planilhas de Estimativa de Preços - desta feita
individualizadas por Tipo de Projeto e em estrita obediência à
indicação de equivalência feita pela unidade técnica responsável na
Planilha Comparativa de Preços (evento 0514393), as projeções do
contrato dos projetos da nova sede firmado com a empresa ENAR
Engenharia (Contrato TRE-AL nº 29/2015 - evento 0514389), naquilo
que foi possível adotar como referência, em que pese, a nosso ver,
tratar-se de comparação rudimentar, considerando-se a discrepância
entre as áreas (dimensão) de cada projeto - o da nova sede
compreende áreas que chegam a representar três vezes a área de
execução do projeto objeto do presente procedimento, o que pode
impactar nos custos fixos de uma obra.

Quanto aos projetos objeto da Ata do PE nº 32/2015 do
TRF-5ª Região (evento 0519242) - Termo de Referência (0519241), 
conforme Informação 2297 (0522878) e Planilha de Correspondência
0523101 da lavra da unidade técnica responsável, não foi possível
ser considerada, devido à falta de equivalência com os projetos
objeto do presente procedimento, não servindo, portanto, de
referencial.

Assim, utilizando-se como parâmetro exclusivamente os
dados objetivos de que dispomos: preços apresentados pelas
empresas que enviaram orçamento Evolve Engenharia (evento
0518369), Maxxi Construções (evento 0520985), Full Soluções em
Projetos de Engenharia (apenas para projeto hidrossanitário -
evento 0515635); valores estimados pela unidade técnica
responsável (evento 0512805); valores atualizados da Planilha de
Equivalência do Contrato TRE-AL/ENAR nº 29/2015 (0522432) com
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base no INCC, preenchemos as Planilhas individualizadas por projeto
(0523208).

Vale registrar, mais uma vez, a fragilidade dos preços
obtidos através de orçamentos de fornecedores, os quais, não raras
vezes, tendem a distorcer a formação do preço médio a ser estimado.
É sabido e até compreensível que o potencial competidor
participante de um procedimento licitatório não queira expor sua
estratégia de negócio antes do momento do certame. No caso da
presente pesquisa, especialmente por se tratar de serviço
especializado, ficou evidenciada a discrepância dos valores orçados
com fornecedores, dificultando ou até mesmo inviabilizando uma
estimativa segura e confiável do valor da contratação, o que, salvo
melhor juízo, somente poderá ser feito pela área técnica responsável.
Da mesma forma, qualquer comparação por similaridade com outros
contratos só pode ser feita pela área especializada.

Tanto é assim que a pesquisa de preços com os
fornecedores é a última alternativa indicada como parâmetro pela IN
nº 3, de abril de 2017, que altera a IN nº 5/2014, a qual dispõe sobre
os procedimentos administrativos básicos para a realização de
pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços
em geral. Dispõe ainda, em seu § 2º, in fine, que devem ser
desconsiderados na pesquisa os valores inexequíveis e os
excessivamente elevados. No caso em comento, como qualificarmos
os inexequíveis? Na presente pesquisa, além dos valores
excessivamente elevados, desconsideramos, na elaboração das
Planilhas de Estimativa de preços, os valores excessivamente baixos,
por entendermos coerente.

Os critérios de desconsideração dos valores
excessivamente elevados vêm sendo adotados na Planilha utilizada
como modelo nesta Seção, por orientação da então COCIN, quando o
coeficiente de variação dos valores obtidos for maior que 20% (vinte
por cento), não sendo, no entanto, desconsiderados automaticamente
na mesma Planilha os valores eventualmente excessivamente baixos.
Quanto aos critérios de inexequibilidade, por serem subjetivos, salvo
melhor entendimento, cremos caberem à área técnica responsável.

Foram, então, preenchidas as Planilhas 1 a 7 (evento
0523208), referentes aos itens/projetos propostos no Termo de
Referência alterado 0515091, registrando que nos itens/projetos 6 e
7 não houve equivalência no Contrato TRE-AL/Enar nº 29/2015,
devido à divergência da unidade de medida, tendo sido considerados
nestes itens os menores valores obtidos, com preferência para o item
7 - PGRCC pelo valor estimado pela SMR.

Diante disso, chegamos ao valor global estimado de R$
94.065,35 (noventa e quatro mil, sessenta e cinco reais e trinta e
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cinco centavos), conforme Quadro Resumo dos valores
individualizados por projeto (0523222), considerando os elementos
exclusivamente objetivos colhidos na instrução a cargo da Seção de
Instrução de Contratações - SEIC.

Enfatizamos, por fim, a necessidade de encaminhamento
dos autos à unidade técnica responsável para análise da pesquisa
realizada, que deve ser feita, salvo melhor entendimento, de forma
percuciente, tecnicamente muito bem justificada e fundamentada, de
modo a recomendar ou não os preços e dados ora apresentados.
Entendemos que nos casos de contratações que envolvem tamanha
técnica e especificidade, a pesquisa de preços deve ser, em regra,
orientada e definida pela área envolvida na contratação, em
decorrência do conhecimento que detém tanto do objeto a ser
licitado, quanto das empresas que oferecem o objeto ou serviço.

À deliberação.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 03/04/2019, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 03/04/2019, às 15:29, 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
0523234 e o código CRC B634FF3E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2019.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 2324, 0523234, oriunda da

SEIC, encaminho os presentes autos para a deliberação de Vossa
Senhoria.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/04/2019, às 16:20, 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
0524006 e o código CRC 803D20DD.

0001325-42.2019.6.02.8000 0524006v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2019.
Em face da Informação 2324, da SEIC (0523234), e

considerando a necessidade de se observar o cronograma
estabelecido para providenciar a execução da reforma ainda
no corrente exercício, que depende da elaboração dos
projetos objeto destes autos, remeto o feito às unidades
abaixo para as seguintes providências:

a) SMR - validar a estimativa de preços na forma
indicada pela SEIC;

b) SGO/COFIN - emitir a respectiva reserva de
crédito, no valor indicado pela SEIC; e

c) SLC - para anexar a minuta do edital a ser
submetida a análise da AJ-DG, devendo observar que se trata
de serviço técnico especializada em arquitetura e engenharia.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524050 e o código CRC 4A8E842D.

0001325-42.2019.6.02.8000 0524050v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0524202).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/04/2019, às 15:06, 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
0524635 e o código CRC B8397275.

0001325-42.2019.6.02.8000 0524635v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2394 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário de Administração,
 
Em atenção ao Despacho GSDA (0524050),

para validação da estimativa de preços na forma indicada pela
SEIC ao valor global estimado de R$ 94.065,35(noventa e
quatro mil, sessenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos), conforme Quadro Resumo dos valores
individualizados por Projeto, evento (0523222), bem como no
tocante a análise técnica da pesquisa realizada, temos a
relatar que:

1) Este setorial entende que foram executados por
parte da SEIC um estudo estatístico, utilizando coeficiente de
variação percentual mediano de forma a obtenção de
estimativas de valores de referências, diante de uma demanda
de eventos pesquisados no mercado por empresas
especializadas;

2) Realizamos uma planilha comparativa dos preços
elaborados por essa seção - SMR, com as obtidas pela SEIC,
vide evento(0524855);

3) Para validarmos tais valores de forma
tecnicamente fundamentada, foge aos nossos padrões, haja
vista os valores obtidos apresentarem certo grau de
imprevisibilidade(consulta de mercado), como mencionado 
pela integrante da SEIC na Informação 2324 no evento
(0523234):

 ......." a fragilidade dos preços obtidos através de
orçamentos de fornecedores", "a pesquisa de preços com os
fornecedores é a última alternativa indicada como parâmetro
pela IN nº 3, de abril de 2017, que altera a IN nº 5/2014, a
qual dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos
para a realização de pesquisa de preços para aquisição de
bens e contratação de serviços em geral".
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Sendo estas as  nossas informações prestadas,

segue para conhecimento e prosseguimento.
 
Atenciosamente,
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 04/04/2019, 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
0524692 e o código CRC C12F7901.

0001325-42.2019.6.02.8000 0524692v8
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 160/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 04/04/2019, às 18:01, 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
0524853 e o código CRC 26B446A4.
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PLANILHA TRF 5ª

Página 1

TABELA COMPARATIVAS DOS PREÇOS

ITEM VALOR ELABORADO PELA SMR VALOR ELABORADO PELA SEIC PERCENTUAL DA SEIC/SMR

PROJETO LUMINOTÉCNICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO – LÓGICO R$ 19.351,45 R$ 12.008,68 62,06%

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E SPDA R$ 15.411,11 R$ 7.337,90 47,61%

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO R$ 40.145,93 R$ 12.241,93 30,49%

PROJETO HIDROSSANITÁRIO E REÚSO R$ 36.732,74 R$ 17.938,83 48,84%

PROJETO DE SEGURANÇA, ALARME E CFTV R$ 8.406,06 R$ 5.800,46 69,00%

CADERNO DE ENCARGO(PLANILHA E ESPECIFICAÇÃO) R$ 31.216,26 R$ 23.744,56 76,06%

PGRCC (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL) R$ 19.351,45 R$ 14.992,99 77,48%

TOTAL R$ 170.615,01 R$ 94.065,35 55,13%
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
Retornem os autos à COMAP, para dar sequência à

instrução, servindo-se da estimativa levantada pela SEIC, cuja
viabilidade só poderá ser aferida quando da realização do
certame, em face  do que consta no Parecer ACAGE 608
(0521925) e das informações da unidade demandante
(0524692).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 22:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524986 e o código CRC 2BDA09AF.

0001325-42.2019.6.02.8000 0524986v1

  

Despacho GSAD 0524986         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 304



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2019.
À SEIC,
para informar se no valor estimado para

contratação já está previsto o BDI, e caso não esteja previsto,
incluí-lo, tudo conforme combinado verbalmente com a
Coordenadora de Material e Patrimônio.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/04/2019, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526945 e o código CRC 93A532E7.

0001325-42.2019.6.02.8000 0526945v1
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E-mail - 0527290

Data de Envio: 
  10/04/2019 13:07:32

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

Para:
    yuribalbinoeng@gmail.com

Assunto: 
  Consulta. Percentual. BDI. Estimativa. Projetos Complementares. Prédio Sinimbu. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Yuri,

Boa tarde,

Na cotação que nos foi enviada para elaboração dos projetos complementares do prédio Sede do TRE na
Praça Sinimbu, conforme anexo, gostaríamos de saber se está incluído o BDI e qual percentual aplicado?
Caso não, por gentileza, qual seria o percentual a ser considerado para a cotação? Obrigada.

Atenciosamente.

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

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

Anexos:
    Proposta_0518369_WorldClient.dll.pdf

E-mail SEIC 0527290         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 306



E-mail - 0527295

Data de Envio: 
  10/04/2019 13:10:18

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

Para:
    maxxiconstrucoes@gmail.com

Assunto: 
  Consulta. Percentual. BDI. Estimativa. Projetos Complementares. Prédio Sinimbu. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Fernando,

Boa tarde,

Na cotação que nos foi enviada para elaboração dos projetos complementares do prédio Sede do TRE na
Praça Sinimbu, conforme anexo, gostaríamos de saber se está incluído o BDI e qual percentual aplicado?
Caso não, por gentileza, qual seria o percentual a ser considerado para a cotação? Obrigada.

Atenciosamente.

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

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

Anexos:
    Anexo_0520985_Proposta_TRE_Sinimbu___MAXXI.pdf
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De:
Maxxi Soluções em Engenharia <maxxiconstrucoes@gmail.com> 

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

Data: 10/04/2019 03:56 PM

Assunto:
[seic] Consulta. Percentual. BDI. Estimativa. Projetos
Complementares. Prédio Sinimbu. TREAL

Boa tarde,

Informamos que em nossa proposta apresentada há a inclusão de BDI de 25% inclusos nos valores apresentados.

Att,

Eng. Fernando Régis Azevedo Viana

Em qua, 10 de abr de 2019 às 13:10, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Fernando,

Boa tarde,

Na cotação que nos foi enviada para elaboração dos projetos complementares do prédio Sede do TRE na Praça
Sinimbu, conforme anexo, gostaríamos de saber se está incluído o BDI e qual percentual aplicado? Caso não,
por gentileza, qual seria o percentual a ser considerado para a cotação? Obrigada.

Atenciosamente.

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

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

--

Projetos - Avaliações - Perícias - Fiscalização
                    (82) 3022-3477

WorldClient https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MR52ND...
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001325-42.2019.6.02.8000 Unidade 1 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto luminotécnico e cabeamento estruturado.

Fontes de Consulta

Evolve Engenharia, doc. 0518369 8.140,99 -11.116,68 8.140,99

Maxxi Construções, doc. 0520985 33.920,80 14.663,13 Desconsiderado

Estimativa SMR  doc. 0512805 19.351,45 93,78 19.351,45

15.617,44 -3.640,23 15.617,44

48,70%

A Planilha  pode ser utilizada 19.257,67 9.378,81 14.369,96

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

14.369,96 14.369,96

3

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 

Equivalência Contr.TRE-AL/Enar 29/2015 
(0522432)

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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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001325-42.2019.6.02.8000 Unidade 2 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto prevenção contra incêndio, pânico e SPDA

Fontes de Consulta

Evolve Engenharia, doc. 0518369 5.088,12 -5.786,63 5.088,12

Maxxi Construções, doc. 0520985 16.960,40 6.085,65 Desconsiderado

Estimativa SMR  doc. 0512805 15.411,11 4.536,36 15.411,11

6.039,37 -4.835,38 6.039,37

49,19%

A Planilha  pode ser utilizada 10.874,75 5.349,76 8.846,20

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

8.846,20 8.846,20

3

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 

Equivalência Contr.TRE-AL/Enar 29/2015 
(0522432)

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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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001325-42.2019.6.02.8000 Unidade 3 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto de Climatização

Fontes de Consulta

Evolve Engenharia, doc. 0518369 6.360,00 -13.194,36 6.360,00

Maxxi Construções, doc. 0520985 24.000,00 4.445,64 24.000,00

Estimativa SMR  doc. 0512805 40.145,93 20.591,57 Desconsiderado

7.711,51 -11.842,85 7.711,51

70,40%

A Planilha  pode ser utilizada 19.554,36 13.767,00 12.690,50

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

12.690,50 12.690,50

3

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 

Equivalência Contr.TRE-AL/Enar 29/2015 
(0522432)

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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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001325-42.2019.6.02.8000 Unidade 4 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto Hidrossanitário e reúso

Fontes de Consulta

Evolve Engenharia, doc. 0518369 9.667,43 -12.482,88 9.667,43

Maxxi Construções, doc. 0520985 27.136,64 4.986,33 27.136,64

Estimativa SMR  doc. 0512805 34.475,90 12.325,59 Desconsiderado

25.903,27 3.752,96 25.903,27

Full  Soluções em Projetos (0515635) 13.568,32 -8.581,99 13.568,32

41,39%

A Planilha  pode ser utilizada 22.150,31 9.168,87 19.068,91

Q = quantidade de valores obtidos     5 Total Estimado

19.068,91 19.068,91

4

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 

Equivalência Contr.TRE-AL/Enar 29/2015 
(0522432)

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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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001325-42.2019.6.02.8000 Unidade 5 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto de segurança, alarme e CFTV

Fontes de Consulta

Evolve Engenharia, doc. 0518369 5.088,12 -10.716,87 5.088,12

Maxxi Construções, doc. 0520985 33.920,80 18.115,81 Desconsiderado

Estimativa SMR  doc. 0512805 8.406,06 -7.398,93 8.406,06

81,50%

A Planilha  pode ser utilizada 15.804,99 12.881,23 6.747,09

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

6.747,09 6.747,09

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 

Equivalência Contr.TRE-AL/Enar 29/2015 
(0522432) Não se aplica

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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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001325-42.2019.6.02.8000 Unidade 6 1

Objeto CATSER: 20060 Caderno de encargo (Planilha e Especificações)

Fontes de Consulta

Estimativa SMR  doc. 0512805 31.216,26 #VALOR! #VALOR!

Maxxi Construções, doc. 0520985 23.744,56 #VALOR! #VALOR!

Evolve Engenharia, doc. 0518369 Não se aplica

Obs: excepcionalmente, neste caso foi considerado o menor valor para estimat

Menos do que 3 valores obtidos

#VALOR!

Q = quantidade de valores obtidos     2 Total Estimado

#VALOR! #VALOR!

0

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 

Equivalência Contr.TRE-AL/Enar 29/2015 
(0522432) – Não se aplica

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

A Planilha NÃO pode ser utilizada com 
menos do que 3 valores obtidos

Menos do que 3 
valores obtidos

Menos do que 3 
valores obtidos

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001325-42.2019.6.02.8000 Unidade 7 1

Objeto CATSER: 20060

Fontes de Consulta

Evolve Engenharia, doc. 0518369 Não utilizado

Maxxi Construções, doc. 0520985 23.744,56 #VALOR! #VALOR!

Estimativa SMR  doc. 0512805 19.351,45 #VALOR! #VALOR!

Obs.: Neste caso, excepcionalmente foi considerado o menor valor para estimativa.

Q = quantidade de valores obtidos     2 Total Estimado

0

PGRCC (Plano de Gerencialmento de resíduos da 
construção civil

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 

Equivalência Contr.TRE-AL/Enar 29/2015 
(0522432) – Não se aplica

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

A Planilha NÃO pode ser utilizada com 
menos do que 3 valores obtidos

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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ITEM

TIPOS  DE  PROJETOS VALOR MÉDIO
1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 14.369,96

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 8.846,20

3 Projeto de climatização R$ 12.690,50

4
Projeto hidrossanitário e reúso

R$ 19.068,91

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 6.747,09

6 Caderno de encargo R$ 23.744,56

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 19.351,45

TOTAL R$ 104.818,67

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU                                   
PA nº 0001325-42.2019
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ITEM
TIPOS  DE  PROJETOS

VALOR SEM BDI
VALOR MÉDIO TOTAL COM BDI

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 11.133,46 R$ 3.236,50 R$ 14.369,96

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 6.853,80 R$ 1.992,40 R$ 8.846,20

3 Projeto de climatização R$ 9.832,26 R$ 2.858,24 R$ 12.690,50

4 Projeto hidrossanitário e reúso R$ 14.774,08 R$ 4.294,83 R$ 19.068,91

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.227,47 R$ 1.519,63 R$ 6.747,09

6 Caderno de encargo R$ 18.396,65 R$ 5.347,91 R$ 23.744,56

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 14.992,99 R$ 4.358,46 R$ 19.351,45

TOTAL R$ 81.210,72 R$ 23.607,96 R$ 104.818,67

                                 QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU COM BDI 29,07%                               
                    PA nº 0001325-42.2019

BDI DE 
29,07%
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ITEM
TIPOS  DE  PROJETOS

VALOR SEM BDI
VALOR MÉDIO TOTAL COM BDI

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 11.630,89 R$ 2.739,07 R$ 14.369,96

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 7.160,02 R$ 1.686,18 R$ 8.846,20

3 Projeto de climatização R$ 10.271,55 R$ 2.418,95 R$ 12.690,50

4 Projeto hidrossanitário e reúso R$ 15.434,16 R$ 3.634,75 R$ 19.068,91

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.461,02 R$ 1.286,07 R$ 6.747,09

6 Caderno de encargo R$ 19.218,58 R$ 4.525,98 R$ 23.744,56

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 15.662,85 R$ 3.688,60 R$ 19.351,45

TOTAL R$ 84.839,07 R$ 19.979,60 R$ 104.818,67

                                 QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU COM BDI DE 23,55%                        
                           PA nº 0001325-42.2019

BDI DE 
23,55%
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INFORMAÇÃO Nº 2550 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
 
Retornou o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para informar se no valor estimado para a
contratação já estaria previsto o BDI e, caso não, que fosse incluído,
conforme Despacho SLC 0526945.

Preliminarmente, impende esclarecer que o valor
mencionado acima como estimado para a contratação, refere-se a um
resultado matemático, obtido sem o critério técnico-profissional
desejável para elaboração orçamentária envolvendo serviços de
engenharia, como já dito anteriormente.

Quanto ao BDI, em contato com as duas empresas que
forneceram cotação recentemente para o presente procedimento,
fomos informados, por telefone, pelo representante da empresa
Evolve - Engenheiro Yuri Balbino, que, na proposta de preços por ele
encaminhada, já consta o BDI de 19% (dezenove por cento). A
empresa Maxxi (evento 0527634), através de seu representante,
Engenheiro Fernando Regis, informa que o BDI também está incluso
na proposta que enviou, no percentual de 25% (vinte e cinco por
cento).

Refizemos, então, as Planilhas de Preços dos
projetos/itens 1 a 7 (evento 0527731), acrescentando aos valores
estimados pela SMR o percentual de 29,07% de BDI, conforme
Planilha de Composição do BDI elaborada por aquela Seção
(0503521); e aos valores utilizados por equivalência da Planilha da
Enar Engenharia, o percentual de 21,14% (0514389), mantendo-se os
valores das empresas Evolve e Maxxi, por já conterem seus BDIs.

Desse modo, elaboramos o Quadro Resumo da média total
apurada, com BDI incluso, conforme solicitado em 0526945,
considerando-se os percentuais de BDI de cada orçamento
(0527750), obtendo-se o valor total de R$ 104.818,67 (cento e quatro
mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos).

Elaboramos, ainda, um Quadro Resumo com base na
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média apurada de cada projeto (0528005), considerando o percentual
de BDI de 29,07% (estimado pela SMR - 0503521), cujo valor total
dos projetos resultou em R$ 81.210,72 (oitenta e um mil, duzentos e
dez reais e setenta e dois centavos), com BDI de R$ 23.607,96 (vinte
e três mil, seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos).

Por fim, elaboramos um terceiro Quadro Resumo
(0528008), desta feita utilizando-se como média o percentual de
23,55% (vinte e três vírgula cinquenta e cinco por cento) para
cálculo do BDI, com base na média dos percentuais utilizados - 19%
da empresa Evolve; 25% da Maxxi; 21,14% da Enar; e 29,07% da
SMR, resultando no valor total dos projetos de R$ 84.839,07 (oitenta
e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e sete centavos), com
BDI no valor de R$ 19.979,60 (dezenove mil, novecentos e setenta e
nove reais e sessenta centavos).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 11/04/2019, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528010 e o código CRC FA7214AC.

0001325-42.2019.6.02.8000 0528010v19

Informação 2550 (0528010)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 321



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos, após prestados os

esclarecimentos solicitados no Despacho SLC 0526945,
através da Informação 2550, 0528010.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/04/2019, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528375 e o código CRC 682D4E70.

0001325-42.2019.6.02.8000 0528375v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
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TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  xxxx//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000011332255--4422..22001199..66..0022..88000000  

  
  

MMIINNUUTTAA  
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitação e Contratos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta, 
empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa do ramo da 
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do 
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atendendo aos critérios e às 
condições gerais e especiais especificados nos anexos deste Edital. 
 
 O certame será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pela Instrução 
Normativa n° 05 do MARE, de 21 de julho de 1995, alterada pela IN nº 01/2001 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 
8.538/2015, pelo Decreto nº 7.983/2013, pela Resolução nº 15.787/2017 – TRE/AL, pela 
Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 114/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, pela Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão, e pela Portaria n° 212, de 18 de junho de 2001, 
da Presidência deste Tribunal, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, edição de 19 de 
junho de 2001, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Órgão. 
 
 Os envelopes contendo a documentação habilitatória, a proposta técnica e  a 
proposta de preços serão recebidos no dia xx de xxxx de 2019, às 14 horas (horário local), na 
Sala de Pregão do atual edifício-sede do TRE/AL (6º andar), localizado à Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL. A abertura dos envelopes de habilitação se iniciará 
imediatamente após o encerramento do recebimento referido, salvo decisão contrária da 
Comissão Julgadora. 
 
01 - DO OBJETO. 
 
1.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa do ramo da 
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do 
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material 
e mão de obra, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais especificados nos 
anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O prédio em que serão executados os serviços está localizado na Praça Visconde 
de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços empresas especializadas nos serviços 
licitados, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
edital, bem como nos mandamentos legais aplicáveis, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, e tenha especificado como 
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objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível 
com o objetivo desta Tomada de Preços. 
 
2.2. O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE n.º 05/95, são 
válidas como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO. 
 
2.3. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em 
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, 
localizados nas Unidades da Federação, ressaltando-se que o TRE/AL não é unidade 
cadastradora, apenas consultora. 
 
2.4. Não poderão participar desta Tomada de Preços: 
 

a) empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
b) empresas impedidas de contratar com o Poder Público em razão de decisões 
administrativas ou judiciais, enquanto perdurarem os efeitos da punição;  
 
c) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
d) pessoa jurídica que tenha 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 de hierarquia da área encarregada da licitação 
(Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela Resolução nº 229/2016 do CNJ). 
 

d.1) A vedação acima se estende às contratações cujo procedimento 
licitatório  tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estejam no exercício  dos respectivos 
cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após 
a desincompatibilização (Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela 
Resolução nº 229/2016 do CNJ). 

 
2.5. A simples apresentação de proposta pelo licitante corresponde à presunção de 
que inexistem fatos que impeçam sua participação na presente licitação, eximindo assim a 
Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
 
2.6. Para a regular representação da licitante, deverá ser observado o seguinte: 

 
a) O mandatário da licitante deverá se apresentar portando documento de 
identidade e procuração hábil, com a firma do subscritor reconhecida, 
acompanhada de documento que comprove os poderes deste (contrato social, 
estatuto, documento de eleição, procuração com poder de substabelecimento 
etc.); 
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b) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da pessoa jurídica (diretor, 
sócio gerente, etc.), apresentar documento de identidade e cópia do instrumento 
de constituição da licitante; 
 
c) Poderá haver substituição do representante da licitante a qualquer tempo, 
devendo o novo representante preencher as condições das alíneas “a” e “b” 
deste, conforme o caso. 
 
d) Cada mandatário só poderá representar apenas uma empresa. 
 
e) As informações necessárias à representação poderão ser consultadas no 
SICAF. 
 
f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que o 
representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da licitante. 

 
g) Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro 
da CPL-TRE/AL ou, ainda, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
2.6.1 .  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de 
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 
“documentação” e “proposta de preços”, ou quando a Comissão o exigir. 
 

03- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E DAS PROPOSTAS. 
 
3.1. A documentação e a proposta de preços deverão ser entregues no dia, hora e 
local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em envelopes indevassáveis, 
devidamente lacrados (com cola ou lacre) e identificados no frontispício com o nome 
comercial do licitante e com os seguintes dizeres: 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
3.2. Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da documentação 
de habilitação e das propostas 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 Seção de Licitações e Contratos informar sobre o adiamento no sítio 
do TRE/AL na internet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.3. O TRE/AL não se responsabiliza por proposta enviada por via postal ou entregue 
em outro setor do Tribunal que não seja o especificado no preâmbulo deste instrumento. 
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3.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o prazo 
fixado para tanto. 
 
3.5. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma vez 
iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 
influir no resultado final do processo licitatório, ressalvado o disposto nos itens 5.4, 5.7 e 
5.10. 
 
3.6 A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços será realizada 
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL, devendo quaisquer reclamações a respeito serem feitas, no 
momento, pelos seus representantes legais.  
 
3.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
 
04 – DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS. 
 
4.1.  Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
4.1.1. Relativos à habilitação jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, e, ainda, documento de 
eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações; 
 
c) para as sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
d) para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, se a atividade exigir. 
 

4.1.2. Relativos à regularidade fiscal: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outro equivalente na forma da lei. 

 
4.1.2.1. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
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Lei Complementar nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º do Decreto nº 
8.538/2015. 
 
4.1.2.2.  No entanto, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão incluir 
no envelope toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 
I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da divulgação do resultado do julgamento das propostas, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
II - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela administração do TRE/AL quando requerida pelo licitante, a não 
ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para empenho, 
devidamente justificados. 
III - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
4.1.3. Relativo à regularidade trabalhista: Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
4.1.4. Relativos à qualificação técnica:  
 
4.1.4.1. Apresentar prova de Registro de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia  - CREA - da empresa e do profissional indicado como responsável técnico; 
 

4.1.4.2. Indicar expressamente, um profissional de nível superior para cada especialidade 
do projeto, devidamente registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, 
em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no 
CREA, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente 
edital. 
 

4.1.4.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 
 

4.1.4.2.1. 1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo 
estrutural e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 
1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.2.  Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo 
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica 
de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade 
semelhante à deste objeto; 
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4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de 
projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área 
construída com complexidade semelhante à deste objeto. 
 

4.1.4.2.2. Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito 
de comprovação da área construída mínima estabelecida. 
 
4.1.4.2.3. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.1.4.1.1, 
deverão, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir 
vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de 
cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo 
de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de 
serviços ou são seus diretores ou seus sócios. 
 

4.1.4.3.  Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característica, quantidades e prazos com o objeto. 
 

4.1.4.3.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e 
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se 
para manter contato com a empresa declarante. 
 
4.1.4.3.1. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a 
veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e 
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 

4.1.5. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF (conforme 
modelo no ANEXO II), ou seja, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
4.1.6.  Apenas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com os requisitos 
da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no ANEXO VI. 
 
4.1.7.  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo no ANEXO VII), de 
acordo com o § 1º da Instrução Normativa nº 02/2009. 
 
4.1.8. Declaração de Reconhecimento Prévio ou Declaração Assumindo Todos os Ônus, 
conforme a licitante efetue ou não a vistoria, de acordo com os modelos constantes nos 
Anexos VIII e IX, respectivamente. 
 
4.2. Os licitantes cadastrados no SICAF terão sua regularidade verificada via on line, 
ficando dispensados de apresentar os documentos de que trata os subitens 4.1.1 e 4.1.2. 
Todavia, deverão incluir no envelope de documentação uma declaração de inexistência de 
fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo do ANEXO III, assinada por 
representante com poderes para agir em nome da empresa, e o Certificado de Registro 
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Cadastral do SICAF, que pode ser obtido, inclusive, no ACESSO LIVRE (consultas) do site 
www.comprasnet.jus.br. 
 
4.2.1.  A falta de apresentação do CRC pode ser suprida por consulta efetuada pela CPL 
ao site do Comprasnet. 
 
4.3.  Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este 
deverá  apresentar os documentos de habilitação constantes dos itens anteriores para todos 
os consorciados, e ainda os seguintes documentos: 
 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes: 

 
a.1) O seu representante legal devidamente qualificado; 
a.2) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada 
consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens 
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação; 
a.3) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos 
consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, 
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução; 
a.4) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição 
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL, até o término da vigência contratual; 
a.5) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 
jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou diferente dos 
seus consorciados; 
a.6) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos 
consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o 
percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento dos 
serviços previstos; 
a.7) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados deverão 
ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à empresa 
líder; 
a.8) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável (no consórcio de 
empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 
brasileira, a qual será responsável por todas as providências que forem necessárias 
ao atendimento da legislação nacional, inclusive de comércio exterior). 

 
4.3.1. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado: 
 

4.3.1. À empresa líder caberão as seguintes obrigações: 
 
a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio; 
b) Administrar o contrato; 
 
4.3.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma licitação, 
em mais de um consórcio ou isoladamente; 
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4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

 
4.4. Os documentos previstos nesta seção poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro da 
CPL-TRE/AL ou, ainda, quando for o caso, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
4.5. A validade dos documentos será expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, 
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de 90 
(noventa) dias. 
 
4.6. Serão aceitas certidões extraídas da INTERNET, exceto se o órgão expedidor não 
considerar tais certidões hábeis para fazer prova de regularidade. A autenticidade das 
certidões referidas nesta cláusula será averiguada conforme dispuser o órgão expedidor.  
 
4.7. Os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL. 
 
4.8. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 
 
4.9. Junto à documentação, já deverão, preferencialmente, ser apresentados os dados 
do representante da empresa, em especial: nome/razão social, CPF/CNPJ, número da 
identidade, endereço e telefone de contato, podendo ser utilizado o modelo sugerido no 
ANEXO V. 
 
4.10. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, 
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.jus.br). 
 
4.11. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá realizar, ainda,consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 
19/07/2002. 
 
05 - DA PROPOSTA DE PREÇO. 
 
5.1. A proposta de preço deverá ser redigida em português, datilografada ou 
impressa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas deverão ser 
rubricadas e a última, datada e assinada pelo proponente, devendo constar: 
 

a) o nome do proponente, número do CNPJ/MF, inscrição municipal, endereço, telefone, 
fax e dados bancários; 
 
b) o preço global dos serviços ofertados, expresso em moeda nacional, em algarismos 
e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), devendo estar 
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inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive incidências tributárias e 
previdenciárias e outras necessárias à completa execução da prestação contratual; 
 
c) a descrição dos serviços ofertados de acordo com as disposições constantes nos 
Anexos I e I-A deste edital. 

 
d) a Planilha Orçamentária, contendo a composição dos custos, conforme modelo 
constante no Anexo I-C; 
 
e) a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante no Anexo I-E; 
 
f) o Cronograma Físico-Financeiro, no modelo do Anexo I-D. 

 
5.1.1. Os licitantes deverão apresentar, além da composição da taxa do BDI e dos 
encargos sociais, as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens 
da planilha orçamentária. 

5.1.2. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a 
legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, 
observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação 
municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 
proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 
116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

5.1.3.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de 
PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

5.1.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam 
compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão 
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 
3º, da referida Lei Complementar. 

5.1.5. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que 
a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013. 
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5.1.6.  As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na 
composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas 
como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 
5.2. As propostas não poderão estar subordinadas a termo ou condição, nem 
apresentar preços indeterminados. 
 
5.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data 
prevista para entrega e recebimento dos envelopes. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
salvo para sanar evidentes erros formais, dependendo estas alterações de julgamento da 
CPL. 
 
5.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima 
referida, por, no máximo, igual prazo. 
 
5.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 
envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem solicitação ou a convocação de que trata o 
item 10.1, ou a prorrogação de que trata o item 5.5, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
5.7. A falta de data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de 
abertura dos envelopes. 
 
5.8. Se a proposta previr condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste 
edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 
 
5.9.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor de R$ 104.818,67 (cento e quatro mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete 
centavos), que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do 
Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000. 
 

5.9.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que 
compõe a Planilha Orçamentária, tendo como critério os valores disponíveis na planilha 
constante no Anexo I-G. 

 
5.10. Poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL erros meramente matemáticos. 
 
5.11. As omissões de dados que possam ser obtidos em outras fontes apresentadas 
nos envelopes de documentos ou propostas não motivarão desclassificações. 
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5.12. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme juízo de razoabilidade. 
 
5.13. O valor da contratação será fixo e irreajustável. 
 
06 – DA VISTORIA. 
 

6.1.  A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 
condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá 
emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO  dos locais de trabalho (modelo 
constante no Anexo VIII), não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades 
encontradas na execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a 
CONTRATADA deverá emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução 
da vistoria (modelo constante no anexo IX), não se admitindo reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 
 
 

6.1.1. A vistoria prévia poderá ser realizada no imóvel situado na Praça Visconde de 
Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 13h, com 
agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 
2122-7797/7760, junto à Seção de Maanutenção e Reparos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 

07 – DO PROCEDIMENTO. 
 
7.1. Na data, horário e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, a CPL 
receberá, em sessão pública, os envelopes de habilitação e de propostas dos interessados. 
 
7.2. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da Comissão 
Julgadora e pelos representantes dos licitantes e juntados, posteriormente, aos autos do 
processo administrativo. 
 
7.3. Após o encerramento do recebimento dos envelopes, a Comissão Julgadora 
abrirá, publicamente, os referentes às documentações. Em ato contínuo, a CPL poderá 
analisar os documentos habilitatórios, para verificar a regularidade dos licitantes, ou 
suspender a sessão, a fim de julgar isoladamente a habilitação. 
 
7.4. Será inabilitado o licitante que não apresentar documento exigido ou apresentá-
lo formalmente em desacordo com as regras deste instrumento. 
 

7.4.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase subsequente. 
 

7.5.  Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a sessão, para analisar a 
documentação, designando nova data para o prosseguimento da habilitação preliminar. 
 

7.5.1. Caso haja a suspensão da sessão, para julgamento da habilitação, os 
envelopes de propostas, rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes dos 
licitantes, ficarão em poder da Comissão Julgadora. 
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7.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de proposta de 
preços, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
representantes dos licitantes, ficando em poder da Comissão de Licitação. 
 
7.7. Será lavrada ata da sessão de habilitação, mencionando os licitantes, as 
reclamações e impugnações apresentadas, bem como as demais ocorrências relevantes 
para o certame. 
 
7.8. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justificado, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitação. 
 
7.9. Os licitantes serão intimados dos resultados da habilitação consoante os 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Após a intimação referida, 
será aberto o prazo recursal, salvo se todos os licitantes renunciarem expressamente ao 
direito de recorrer. Nesta hipótese, a Comissão poderá dar seguimento ao procedimento 
licitatório. 
 
7.10. A Comissão de Licitação somente devolverá os envelopes de proposta de preços 
dos licitantes inabilitados depois do encerramento do prazo recursal, sem que tenha havido 
recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Poderá haver a devolução, ainda, 
na hipótese do item seguinte. 
 
7.11. No caso de renúncia expressa, por todos os licitantes, ao direito de interpor 
recursos, poderá a Comissão de Licitação, após o julgamento da habilitação, passar 
imediatamente à fase de julgamento das Propostas. 
 
7.12. Ultimada a fase de habilitação, será designada data para a abertura pública dos 
envelopes de propostas. 
 
7.13. Antes da abertura dos envelopes de propostas, os licitantes deverão verificar a 
idoneidade dos lacres. 
 
7.14. A CPL poderá julgar as propostas na própria reunião de abertura ou isoladamente. 
 
7.15. As propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes 
ao ato de abertura dos envelopes. 
 
7.16. No julgamento das propostas, a CPL verificará o atendimento aos requisitos 
formais e materiais estabelecidos neste instrumento e em seus anexos. 
 
7.17. Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, IV; 44, § 2º e 3º, e 48, incisos I e 
II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que: não preencherem as condições estabelecidas nesta 
Tomada de Preços e aquelas que apresentarem preços: excessivos, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, manifestamente inexequíveis, e as propostas com valor superior ao valor 
máximo admitido pela Administração. 
 
7.18. A CPL classificará as propostas regulares, em ordem crescente de preços, 
conforme o tipo de licitação estipulado no preâmbulo deste instrumento. 
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7.19. Os licitantes serão intimados do resultado do julgamento das propostas mediante 
publicação resumida no Diário Oficial da União, exceto se a intimação do resultado ocorrer 
na reunião de abertura das propostas, com todos os licitantes presentes. 
 
7.20. Transcorrido o prazo recursal e julgados os recursos porventura interpostos, o 
procedimento será submetido à autoridade superior, para os atos de homologação do 
certame e adjudicação do objeto. 
 
7.21. Em caso de suspensão da sessão para posterior julgamento das propostas, 
poderá a Comissão convocar todos os licitantes para comparecimento a uma sessão 
específica na qual a decisão adotada será comunicada, considerando-se, dessa forma, 
intimados para todos os efeitos. 
 
08 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
8.1. No caso de empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.2. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe 
será adjudicado o objeto licitado; 
 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.1.1, obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
III – caso duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.1.1, tenham apresentado valores idênticos, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
8.2.1. Não ocorrendo a contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, não incidindo no caso previsto 
no item 8.1., aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, permanecendo o 
impasse, a classificação far-se-á então, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para 
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qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
09- DOS RECURSOS. 
 
9.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
9.2. As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser protocolizadas na 
Seção de Protocolo deste Tribunal, no horário normal de expediente, de segunda-feira a 
sexta-feira, e dirigidas ao Desembargador Presidente do TRE/AL, por intermédio da 
autoridade que praticou o ato. 
 
9.3. Interposto o recurso, os demais licitantes serão notificados e terão o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para impugná-lo, após o que seguirá o rito do art. 109, § 4°, da Lei n° 
8.666/93. 
 
9.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
9.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 
9.6. Os interessados poderão ter acesso ao procedimento SEI e solicitar, através de 
requerimento encaminhado à Comissão de Licitação, impressões das peças necessárias à 
instrução e às alegações de seus recursos. 
 
9.7. Será admitida, somente como ato preparatório, para salvaguardar o prazo de 
recurso, a apresentação de peça recursal via fax, devendo o recorrente protocolizar o 
original no prazo de 48 horas. 
 
10 – DO CONTRATO. 
 
10.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair 
o direito à contratação, conforme dispõe o art. 64 da Lei n° 8.666/93. 
 
10.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
10.3. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, 
ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, serão convocados para celebrar 
o contrato, seguindo a ordem de classificação, os outros licitantes classificados, devendo ser 
observadas as prescrições referentes à aceitabilidade do objeto e do preço e à habilitação. 
 
10.4. O prazo estipulado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
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10.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
10.7. Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Ato Convocatório, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência contratual. 
 
10.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
11.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
12.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
13 – DA VIGÊNCIA. 
 
13.1. O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá vigência a partir da data 
da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou 
interrompido, se for do interesse da Administração, nos termos da lei. 
 
14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
14.1. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
14.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução 
 
 
14.3. O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em até 
15 (quinze) dias. 

 
15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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15.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 
mencionada, notificando-se a licitante vencedora; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços 
desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
15.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
16.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, 
consignados no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas). Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
17- DO PAGAMENTO. 
 
17.1  O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- 
Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados 
da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme 
determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17.2.  Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento 
de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 
informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que o 
crédito deverá ser efetuado. 

 
17.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
17.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
17.6. Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o documento 
que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
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17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que 
será incluída na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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% 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 
Nacional n° 8.666/93; 

 
18.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
18.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela CONTRATADO(A), 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
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18.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovados. 
 
18.6. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução 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. 

 
18.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
18.8. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
18.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
18.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.11. 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. 
 

18.11.1. 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. 

 
18.12. 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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
18.13. 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 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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19.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
19.2. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste edital 
e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas em participar do certame, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, pelo fone (82) 2122-
7764 ou (82) 2122-7765, ou, pessoalmente, no horário normal de expediente, de 2ª a 6ª 
feira, na Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião 
de recebimento e abertura dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço”. 
 
19.3. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas 
na página web, no endereço, www.tre-al.jus.br, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la 
para a obtenção das informações prestadas pela Seção de Licitações e Contratos. 
 
19.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a Administração 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de documentação ou 
propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 
 
19.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
19.6. Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o resultado 
do certame submetido ao Ordenador de Despesas, para os procedimentos de homologação 
e de adjudicação. 
 
19.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
19.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
19.10. O licitante, ou qualquer cidadão que não concordar com os termos da presente 
Tomada de Preços ou de seus anexos, poderá impugná-lo na forma do art. 41, § 1°, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
19.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
19.12. Caso o licitante vencedor não cumpra as obrigações previstas neste ato 
convocatório e, em particular, as constantes em sua proposta, estará sujeito às penalidades 
previstas na Seção 18. 
 
19.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 
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ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução; 
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos; 
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária; 
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO I – E – Composição de BDI; 
ANEXO I – F – Projetos Arquitetônicos; 
ANEXO I – G – Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos; 
ANEXO – H - Planilha de BDI Preenchida; 
ANEXO II – Modelo de declaração para habilitação; 
ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
ANEXO V – Planilha de dados para Contratação; 
ANEXO VI – Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Reconhecimento Prévio; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração Assumindo Ônus. 
 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO 

 

 

 

1. Objeto: 

Contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os 

Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 

 

Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede 

do TRE/AL, tomando como base o Projeto Arquitetônico Existente, doravante chamado 

de Anexo I-F, com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o melhor 

atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos assim ser 

plenamente justificada a contratação do objeto deste Termo de Referência. 

3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS: 

a) ANEXO I-A – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

b) ANEXO I –B -  Apresentação de material Gráfico e Documentos 

c) ANEXO I-C - Planilhas e Tabelas 
d) ANEXO I-F - Projeto Arquitetônico 

 

 

 

4.Habilitação 

/qualificação Técnicas: 

4.1 A empresa deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um 

profissional de nível superior para cada especialidade do projeto, devidamente registrado 

no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Atestado 

de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por execução de 

serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de Referência. 

4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 

4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e 

projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de 

área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

4.2.2 Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo técnico 

de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de edificações 

com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste 

objeto; 

4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos de 

climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com 

complexidade semelhante à deste objeto. 

4.3 Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito de 

comprovação da área construída mínima estabelecida. 

4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no 

início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo 

empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da 

ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, 

ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de serviço, ou são 

seus diretores ou seus sócios. 

Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, 

pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

característica, quantidades e prazos com o objeto. 
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4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone da 

pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para manter 

contato com a empresa declarante; 

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade 

dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 

documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado 

como responsável técnico. 
4.5 Atenção: fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE 

conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ. 

5. Serviços a Serem 

Realizados: 

5.1 O contratado deverá entregar à CONTRATANTE os projetos 

Complementares(Básicos e Executivos), devidamente registrados na entidade 

profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a 

contratação da execução das obras das instalações. 

5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 

5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

5.3.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os erviços 

equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios e 

memoriais de cálculos que forem necessários; 

5.3.3 Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da 

execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, 

assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART 

do CREA ou RRT do CAU. 

5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de 

referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas 

superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de 

preferência: 

5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI; 

5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou 

serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às 

composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 

constantes do SINAPI; 

5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 

primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 

SINAPI ou tabelas oficiais); 

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo. 

5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 

5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são: 

5.5.1 Anteprojeto: 

5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 

apenas uma cópia; 

5.5.1.2 Relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos 

comparativos e benefícios. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à 

administração; 
5.5.1.3 Relatório comparativo dos sistemas(se for o caso) a serm projetados, com custos 

comparativos de gastos com energia, investimentos e manutenção. A fiscalização irá 
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escolher a opção mais viável à administração; 

5.5.1.4 Orçamento estimativo. 

5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos): 

5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93); 

5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 

jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia 

digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos); 

5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços; 

5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos) 

5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI); 

5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas; 

5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos; 

5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária. 

 

5.6 ETAPAS DE PROJETO 

5.6.1 Estudo Preliminar 

5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta que 

permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto 

5.6.2 Anteprojeto 

5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra; 

5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto deste 

Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do 

empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes 

da edificação; 

5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do 

Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo o 

memorial descrito dos sistemas e componentes. 

5.6.3 PPrroojjeettooss CCoommpplleemmeennttaarreess 

5.6.3.1 É o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 

empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas 

as suas etapas; 

5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução do 

empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

5.6.3.3 Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a 

CONTRATADA deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, 

considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final do 

trabalho; 

5.6.3.4 Além das especificações que representam todos os detalhes construtivos 

elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o 

Projeto básico será constituído por relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo, apresentados naquela 

etapa de desenvolvimento do projeto; 

5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do 

projeto básico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame  

deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os requisitos 

necessários para a habilitação técnica. 

 

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados 
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com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto 

Executivo será construído por um relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento 

do projeto. 

 

5.7 OS PROJETOS SERÃO: 

5.7.1 Projeto de cabeamento estruturado; 

5.7.2 Projeto de prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA; 

5.7.3 Projeto Hidrossanitário; 

5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso; 

5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 

5.7.6 Caderno de Encargo; 

5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme 

Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de 

resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010); 

5.7.8 Sondagem do terreno: 

5.7.8.1 Serviços de investigação geotécnica com 03 (três) furos de sondagem pelo 

processo de percussão, tipo SPT, com até 15 m de profundidade e elaboração de laudo 

técnico correspondente, conforme as normas da NBR 6497, NBR 6502 e especialmente a 

NBR 8036, – Programação de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos para 

Fundações de Edifícios, e à NBR 6484 – Solo – Sondagens de Simples Reconhecimento 

com SPT – Método de Ensaio e suas atualizações e demais normas federais, estaduais e 

municipais aplicáveis. 

5.8 Compatibilização de todos os projetos: 

5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares, os mesmos deverão ser 

analisados e compatibilizados com o do Projeto Arquitetônico fornecido pela 

CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos a 

fim de evitar conflitos entre eles; 

5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 

arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e 

Reparo(SMR) do Tribunal. 

5.8.3 Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia 

digital(software Autocad). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá 

ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em 

papel. 

6. Apresentação de 

Material Gráfico e 

Documentos: 

6.1 O projeto estrutural e de fundação deverá ser apresentado em conjunto com memória 

de cálculo, todas as pranchas de desenho e detalhamentos e quantitativos previstos para a 

execução dos serviços. 

6.2 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 

111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter 

definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta licitação, 

entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, 

protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos 

códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer 

outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou mídia 

eletrônica. 

Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as 

seguintes informações: 

6.3.1 Identificação da CONTRATANTE; 

6.3.2 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 
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profissional e assinatura; 

6.3.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

6.3.4 Identificação da etapa de projeto; 

6.3.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

6.3.6 Demais dados pertinentes. 

6.4 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

6.4.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios 

Públicos Federais; 

6.4.2 Normas da ABNT e do INMETRO; 

6.4.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

6.4.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

6.4.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento 

provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando 

exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Memorial de Cálculo; 

c) Lista de materiais; 

d) Desenhos; 

e) Documentos Complementares; 

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA- 

AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL; 

e) Pranchas com todos os detalhes ou elementos necessários e indispensáveis à 

compreensão e execução dos serviços. 

 

6.4.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de 

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) planilha orçamentária; 

b) composições de preços; 

c) cronograma físico-financeiro; 

d) curva ABC de insumos e serviços; 

e) memorial descritivo; 

f) cotações de preços; 

g) desenhos; 

h) documentos complementares 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista. 

7. Orientações Gerais 7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 

condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, 

deverá emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de 

trabalho, não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na 

execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a CONTRATADA 

deverá emitir uma 

DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução da vistoria, não se 

admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 

serviços; 

7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
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e/ou ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto 

deste Termo de Referência; 

7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste 

Termo de Referência, devidamente quitada(o); 

7.4 Deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo 

dos serviços, inclusive apresentar quitação perante o CREA/CAU, tanto da empresa 

quanto dos profissionais que atuarão na objeto deste Termo de Referência; 

7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de 

obra, os meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de 

todas as etapas do objeto deste Termo de Referência; 

7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços 

devem ser submetidos à avaliação do TRE/AL; 

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser 

revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação; 

7.8 A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 

7.9 Os serviços a serem executados devem contemplar a remuneração de mão de obra 

qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos, mobilização e desmobilização 

dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos 

serviços; 

7.10 O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL. 

7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos 

arquitetônicos e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III 

– Tabela Referencial  de Honorários. 

 

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 

2.181/97 (regulamenta o CDC) 

e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 

218/73 (Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); 

Nº 1010/2005 (Atribuição de Títulos profissionais); 
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie; 
Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais 

8. Valor Estimado da 

Aquisição 

Conforme o edital. 

9. Legislação, Normas e 
9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável: 

9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society for 
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Regulamentos: Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 

9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias; 

9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção; 

9.1.6 As qualificações de materiais do Programa brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP_H); 

9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas. 

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Serviço é de responsabilidade da Empresa 

Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL. 

9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante 

autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos 

serviços. Será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou 

compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de 

forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica. 

9.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste Termo de Referência(art. 

71 da Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da 

aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços 

contratados. 

10. Prazo de Entrega 10.1 O Prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 

corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser 

emitida pela Unidade Técnica Responsável. 

10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 

O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista para o 

início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento definitivo do 

objeto. 

11. Regime de Execução 
Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada 

por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei 

nº 8.666, de 21/06/1993. 

12. Classificação 

Orçamentária 

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL 

13. Local de Entrega: Seção de Manutenção e Reparos, no 5º pavimento do edifício-sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, 

Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090. 

14. Unidade 

Fiscalizadora/Pagamento 
14.1 Seção de Manutenção e Reparos. 

Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes da 

execução dos serviços correspondentes. 

14.3 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor 

responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67 da 

Lei 8.666/93. 

14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu 
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representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta, 

sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão parte 

do processo contratual. 

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de 

cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 

informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que 

o crédito deverá ser efetuado. 

14.5 O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 

após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 

apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina 

o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 

8.666/93. 

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos 

serviços. 

15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

15.2.1 Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de 

modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de 

operação e manutenção; 

15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação; 

15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

15.2.5 Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a 

população e região a serem beneficiadas; 

15.3 As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 

suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação 

dos serviços e obras. 

15.4 Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o 

desempenho técnico global. 

15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao 

clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

15.7 As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas 

deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 

somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa 

e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 
15.7 As especificações serão elaboradas visando economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil 

do componente da edificação. 

15.8 Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita 
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caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, 

três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, 

definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência 

com outros modelos e fabricantes. 

15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA. 

15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. Se forem previstos no projeto 

técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá ser 

acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas. 

15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem como 

de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas disposições os 

procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de 

consulta ao autor do projeto 

16. Documentos 

disponíveis aos Licitantes 
16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV). 

Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV). 

 

 

 

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-A 
 

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

 

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO 

PRÉVIO do imóvel objeto desta contratação; 

2.0. Caso ocorra alguma omissão neste Termo de Referência valerão a melhor técnica 

corrente e as normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT; 

3.0. A Empresa Contratada deverá apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, 

referente ao objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o 

cronograma e procedimento a ser utilizado para a realização dos trabalhos de campo 

e de escritório, conforme critérios previamente definidos com a Fiscalização do 

TRE/AL; 

 

 

 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-B 
 

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS 

 

1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e 

registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 

d) Identificação do Serviço; 

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão), 

f) Demais dados pertinentes. 

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na 

ABNT e deverá ser indicada a simbologia utilizada através de legenda clara e objetiva, que permita a perfeita 

compreensão dos dados levantados. 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

Minuta de edital de Tomada de Preços (0529370)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 353



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1 

 

 

 

 

ANEXO I-C 
 

Planilha Orçamentária 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 

BDI 

 

BDI  

VALOR DO 
CONTRATO COM 

BDI 
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ANEXO I-D 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ( R$) 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS TOTAL 

PARCELA 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico  100,00   100,00 

    

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA  100,00   100,00 

    

03 Projeto de Climatização  100,00   100,00 

    

04 Projeto hidrossanitário e reúso   100,00  100,00 

    

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV   100,00  100,00 

    

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)    100,00 100,00 

    

 VALOR DO 

CONTRATO 

SEM BDI 

   

BDI    

VALOR DO 

CONTRATO 

COM BDI 
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ANEXO I-E 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 

A CUSTOS INDIRETOS   

AC ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL  

DF DESPESAS FINANCEIRAS  

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos)  

   

L LUCRO/BONIFICAÇÃO  

   

I IMPOSTOS  

i1 PIS  

i2 ISS  

i3 COFINS  

           i4  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

   

 

BDI = 

 
 ((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 
                        (1-I) 

 

                            (1-I)  
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ANEXO I-F 

 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

  

Disponível no site do TRE/AL, no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-

precos/tp-2019 
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ANEXO I-G 

 
Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos 

 

 
 

 
ITEM 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU COM BDI 29,07% 

PA nº 0001325-42.2019 

TIPOS  DE  PROJETOS 
 
VALOR SEM BDI 

BDI DE 

29,07% 

 

VALOR MÉDIO TOTAL COM BDI 

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 11.133,46 R$ 3.236,50 R$ 14.369,96 

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 6.853,80 R$ 1.992,40 R$ 8.846,20 

3 Projeto de climatização R$ 9.832,26 R$ 2.858,24 R$ 12.690,50 

4 Projeto hidrossanitário e reúso R$ 14.774,08 R$ 4.294,83 R$ 19.068,91 

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.227,47 R$ 1.519,63 R$ 6.747,09 

6 Caderno de encargo R$ 18.396,65 R$ 5.347,91 R$ 23.744,56 

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 14.992,99 R$ 4.358,46 R$ 19.351,45 

 
TOTAL R$ 81.210,72 R$ 23.607,96 R$ 104.818,67 
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ANEXO I-H 
 

Planilha de BDI Preenchida 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Projetos complementares – Antiga sede TRE/AL 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI 

A CUSTOS INDIRETOS 7,30% 

AC Administração Central 4,00 

DF Despesas Financeiras 1,23 

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07 

   

L Lucro/Bonificação 7,40% 

   

I IMPOSTOS 10,65% 

i1 PIS 0,65 

i2 ISS 2,50 

i3 COFINS 3,00 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50 
   

BDI = 
((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 

(1-I) 

 

29,07 

 

OBS: A inserção da alíquota de 4,5% nos imposto, deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços 
desonerados. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ n° ________________, 
sediada_______________________________________________________(endereço completo), declara, 
sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre nem empregando menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega na condição de aprendiz, quando maior de quatorze anos (se for o caso). 

 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

 
 (nome do licitante), CNPJ -------, (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 
xx/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do Licitante) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA 
_________. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 

Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, e a empresa __________________________________________, sediada em 
______________________________, inscrita no CNPJ com o nº ______________________________, neste 
ato representada por _____________________, portador da carteira de identidade nº 
__________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, daqui por diante 
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços 
visando  a elaboração de Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício seded do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro na Lei nº 8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 
15.787/2017  e no Edital da Tomada de Preços nº xx/2019 , devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, além das disposições contidas 
neste Contrato, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas 
normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, o Decreto nº 7.983/2013, a Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério 
do Planejamento, desenvolvimento e Gestão os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, 
Jurisprudência, Resoluções. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços visando a elaboração de Projetos 
Complementares para a reforma do antigo edifício seded do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações constantes no edital da Tomada de preços nº xx/2019 e seus 
anexos, que passam a integrar, para todos os efeitos, as disposições desta avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total dos serviços contratados é de R$ XXXX (XXXX), conforme proposta da 
contratada lançada no evento SEI nº XXXX, do Procedimento SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 
BDI 

 

BDI  

VALOR DO 

CONTRATO COM 

BDI 

 

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço contratado pelos serviços será fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 
após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina o 
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artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar 
documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços 
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente 
em que o crédito deverá ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -   Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
o documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que será incluída 
na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, consignados 
no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas). 
Natureza da Despesa 30.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2019, no valor de R$ XXXX. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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A Contratada se obriga a: 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do Edital e 
com os termos da proposta de preços; 
 
2) Entregar os projetos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela unidade técnica 
responsável; 
 
3) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas 
ao endereço eletrônico indicado; 
 
4) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
5) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e 
Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
6) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
7) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
 
8) Apresentar o projeto estrutural e de fundação em conjunto com memória de cálculo, todas as 
pranchas de desenho e detalhamentos e quantitativos previstos para a execução dos serviços; 
 
9) Ceder ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o 
direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos 
e resultados produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer 
estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas 
na Intranet e Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente 
contratação, em papel ou mídia eletrônica; 
 
10)  Providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao CAU o 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste contrato; 
 
11) Entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto do contrato, devidamente 
quitada(o); 
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12) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos serviços; 
 
13) Possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os 
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas 
do objeto deste contrato; 
 
14) Entregar à CONTRATANTE os projetos Complementares(Básicos e Executivos), devidamente 
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, 
que permitam a contratação da execução das obras das instalações; 
 
15) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor; 
 
16) Apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, referente ao objeto do contrato, 
apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser utilizado 
para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente 
definidos com a Fiscalização do TRE/AL; 
 
17) Fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE conforme NORMAS 
vigentes e resolução do CNJ. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 
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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 ao(à) CONTRATADO(A) as ocorrências de 
quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas 
corretivas; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica; 

c) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estabelecida neste contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou interrompido, se for do interesse da 
Administração, nos termos da lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e 
cinco) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a 
ser emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de 
execução. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após a observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
  

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se o CONTRATADO; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido 
total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do CONTRATADO, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo 
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta 
sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela 
CONTRATADO(A), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a execução 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 SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFÓ SÉTIMO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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 ONZE - 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 DOZE -  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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES. 
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Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e 
testemunhas a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 

 
Desembargador José Carlos Malta Marques  

Presidente 
 
Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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ANEXO V   
 

PLANILHA 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 regime de tributação diferenciada previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006?  (   ) Sim   (   ) Não 
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ANEXO VI 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_______________________________________, CNPJ n° ________________________________________  
 (nome da empresa) sediada 
________________________________________________________________________________ 

     (endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com 
os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do representante) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(subitem 4.1.7 do edital) 
 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE), doravante denominado 
licitante, para fins do disposto no subitem 4.1.7 do edital da Tomada de Preços nº XX/2019, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 
TRE/AL nº XX/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços TRE/AL nº XX/2019, 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 da Tomada de Preços TRE/AL nº XX/2019, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços TRE/AL nº XX/2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do TRE/AL 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. 

 
_________________, em ___ de_______ de 2019. 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Representante legal do licitante, com identificação completa) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que efetuou o 
reconhecimento prévio  dos locais  de trabalho, e  que não efetuará reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSUMINDO TODOS OS ÔNUS 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que assume todos os 
ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará reclamações posteriores sobre 
dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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INFORMAÇÃO Nº 2622 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Assunto: Minuta de edital. Tomada de Preços. Projetos Complementares Sinimbu.

 

À SAD, 

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de empresa
do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares
para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando as
disposições referentes ao recebimento do objeto, ao pagamento, às obrigações do
Contratante e da Contratada e às sanções administrativas.

 No anexo I-A do Edital foi substituído "deverá" por "poderá", quanto à necessidade de
efetuar a vistoria.

Foi alterada a palavra "empresa" por "serviço" no item 4.4 do Termo de Referência.

Foi substituída também a palavra " executar " por "elaborar" no item 1 do Termo de
Referência.

No item 7.4 do Termo de Referência foi excluída a necessidade de quitação com CAU e
CREA.

Quanto ao BDI, conforme orientação verbal do Senhor Secretário de Administração, foi
tomada a opção de incluir no edital o estimado pela Seção de Manutenção e Reparos no
percentual de 29,07%.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferiri  às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
do objeto.

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, inclusive a ratificação das complementações e alterações acima
indicadas.

 

  

Informação 2622 (0529371)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 376



Respeitosamente,

 

Ao mesmo tempo, encaminho à SMR para ratificação das alterações propostas.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/04/2019, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/04/2019, às 16:09, 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
0529371 e o código CRC BF192726.

0001325-42.2019.6.02.8000 0529371v3
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.
À SAD e SMR,
em complemento à informação 2622 (evento

SEI 0529371), esclareço que, no Cronograma Físico-
Financeiro anexo ao Edital, o total da parcela do item 7 
constava 0,00 e esta Seção alterou para 100,00.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/04/2019, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529588 e o código CRC F051FA94.

0001325-42.2019.6.02.8000 0529588v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
Reporto-me à Informação 2622 (0529371) e ao

Despacho 0529588, ambos da SLC, para remeter os presentes
autos primeiro à SMR, para ratificar, com a urgência que o
caso requer, o apontamento constante do último despacho, no
que importa à correção efetuada.

Após, solicito encaminhar os autos à Assessoria
Jurídica, pedindo vênia para sugerir que a questão do BDI seja
apreciada previamente, na forma assinalada na referida
Informação 2622, pela ACAGE. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2019, às 14:49, 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
0530045 e o código CRC CFEF845D.

0001325-42.2019.6.02.8000 0530045v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
Conforme solicitação em Despacho GSAD evento

(0530045) ratificamos que o total da parcela do item 7 do
Cronograma Físico-Financeiro é de 100,00,  estando também
de acordo com as alterações  contidas na informação 2622
(0529371) abaixo relacionadas:

"No anexo I-A do Edital foi substituído "deverá" por
"poderá", quanto à necessidade de efetuar a vistoria.

Foi alterada a palavra "empresa" por "serviço" no
item 4.4 do Termo de Referência.

Foi substituída também a palavra " executar " por
"elaborar" no item 1 do Termo de Referência.

No item 7.4 do Termo de Referência foi excluída a
necessidade de quitação com CAU e CREA."

Em atenção ainda ao Despacho GSAD evento
(0530045) encaminhamos os autos à Assessoria Jurídica para
analise da questão do BDI.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 16/04/2019, 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
0530087 e o código CRC 835233B2.

0001325-42.2019.6.02.8000 0530087v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
Senhor Secretário de Administração, 
 
Trata-se de análise da minuta do edital da tomada

de preços (0529370), do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de
execução indireta, empreitada por preço unitário, objetivando
a contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, atendendo aos critérios e às condições gerais e
especiais especificados nos anexos da minuta.

Verificamos, de início, a ausência de aprovação do
Projeto Básico, que inclusive conserva a expressão "Termo de
Referência". 

Ademais, a COFIN efetuou reserva de crédito
(0524852), no valor inicialmente orçado pela SEIC, de R$
94.065,35 (noventa e quatro mil sessenta e cinco reais e trinta
e cinco centavos), sem observar a manifestação da SMR
(0524692) nem a retificação posterior da SEIC, para fazer
incluir o valor do BDI (0528010). 

Assim, seguem os autos para aperfeiçoamento da
instrução.

 
Atenciosamente.
 
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG
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Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 16/04/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530247 e o código CRC F690F761.

0001325-42.2019.6.02.8000 0530247v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2019.
Em face do Despacho AJ-DG 0530247, remeto os

autos concomitantemente:
a) à SMR, para consolidar as instruções da

contratação (termo de referência e detalhamento anexo) no
formato de"Projeto Básico", em acordo com o disposto no art.
6º, IX, e 7º, § 2º, I, ambos da Lei nº 8.666/93. A consolidação
deverá levar em conta a instrução levada a termo até o
presente momento, incorporando ao texto inicial os
aprefeiçoamentos decorrentes das intervenções das unidades
envolvidas na tramitação.

b) à SGO/COFIN, para complemento da reserva de
crédito, considerando a revisão da estimativa de preços,
devendo observar a manifestação da SMR (0524692) e a
retificação posterior da SEIC, para fazer incluir o valor do
BDI (0528010).

Essas providências deverão ser promovidas com a
máxima urgência, uma vez que o cronograma para a
contratação dos serviços já está atrasado, o que poderá
comprometer a execução da reforma propriamente dita e, com
isso, acarretar a não execução financeira dos recurso
disponíveis, destacando a total inviabilidade de se inscrever
em restos a pagar resíduos contratuais para o próximo
exercício, face às projeções orçamentárias restritivas para o
período.

Solicito, por fim, que, após a consolidação do
Projeto Básico, na forma acima indicada, sejam os autos
devolvidos a este Gabinete para necessária aprovação do
documento, até o final do expediente da próxima segunda-
feira, dia 22.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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Secretário de Administração, em 18/04/2019, às 19:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530410 e o código CRC 5B7E4ADF.

0001325-42.2019.6.02.8000 0530410v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
À SGO,
Para as providências do item "b" do despacho

GSAD (0530410), na urgência que o caso requer.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/04/2019, 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
0530829 e o código CRC 2662C8D7.

0001325-42.2019.6.02.8000 0530829v1
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SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

PROJETO BÁSICO

1. Objeto:

Contratação de empresa  do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os
Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

2. Local de Prestação 
dos Serviços: Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede
do  TRE/AL,  tomando  como  base  o  Projeto  Arquitetônico  Existente,  doravante
chamado de  Anexo IV,  com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o
melhor atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos
assim ser plenamente justificada a contratação do objeto deste Projeto Básico.
3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS:
a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos
b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos
c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico

4.Habilitação
/qualificação Técnicas:

4.1 A empresa  deverá,  na  data  da  entrega  da proposta,  indicar  expressamente,  um
profissional  de  nível  superior  para  cada  especialidade  do  projeto,  devidamente
registrado  no CREA, que será  o responsável  técnico pelo serviço,  em cujo  acervo
conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por
execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Termo de
Referência.
4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:
4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e
projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de
área construída com complexidade semelhante à deste objeto;
4.2.2  Engenharia  Elétrica  –  Engenheiro  Eletricista  e/ou  eletrônico  com  acervo
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de
edificações  com,  no  mínimo,  1.696,04m²  de  área  construída  com  complexidade
semelhante à deste objeto;
4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos
de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m²  de área construída com
complexidade semelhante à deste objeto.
4.3 Não será  admitido o somatório de áreas  parciais  de  edificações para  efeito  de
comprovação da área construída mínima estabelecida.
4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no
início  da  execução  do  serviço  e  durante  toda  a  sua  execução,  possuir  vínculo
empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da
ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção,
ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, seus
diretores ou seus sócios.
4.5  Apresentar,  no  mínimo,  01(um)  atestado  de  capacidade  técnica  em  nome  da
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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que  comprove  aptidão  da  licitante  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto.
4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone
da pessoa jurídica,  ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para
manter contato com a empresa declarante;
4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
dos  atestados,  podendo,  requisitar  cópias  dos  respectivos  contratos  e  aditivos  e/ou
outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado
como responsável técnico.
Atenção:  fazer  uso  de  técnicas  pertinentes  as  práticas  de  SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ.

5. Serviços a Serem 
Realizados:

5.1  O  contratado  deverá  entregar  à  CONTRATANTE  os  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos),  devidamente  registrados  na  entidade
profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a
contratação da execução das obras das instalações.
5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessários  à  completa  compreensão  dos  serviços  a  serem executados  e  materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários;
5.3.2  Memorial  descritivo  com  as  especificações  técnicas  de  todos  os  erviços
equipamentos  e  instalações,  que  deverão  ser  executados,  bem  como  relatórios  e
memoriais de cálculos que forem necessários;
5.3.3  Orçamento  detalhado  com  cronograma  físico-financeiro  para  licitação  da
execução  da  obra,  incluindo  planilha  de  composição  do  BDI  com  indicação  dos
índices,  assinado  por  profissional  habilitado  e  com  o  registro  no  órgão  técnico
competente – ART do CREA ou RRT do CAU.
5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de
referência  utilizado  para  cada  serviço,  devendo  as  cotações  serem  limitadas
superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de
preferência:
5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI;
5.3.4.2 Nos  casos  em que o SINAPI não  oferecer  custos  unitários  de  insumos  ou
serviços,  poderão  ser  adotados  aqueles  disponíveis  em  tabela  de  referência
formalmente  aprovada  por  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal,
incorporando-se  às  composições  de  custos  dessas  tabelas,  sempre  que  possível,  os
custos de insumos constantes do SINAPI;
5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 
primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 
SINAPI ou tabelas oficiais);
5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.
5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são:
5.5.1 Anteprojeto:
5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 
apenas uma cópia;
5.5.1.2  Relatório  com os  materiais  e  equipamentos  a  serem  adotados,  com custos
comparativos  e  benefícios.  A  fiscalização  irá  escolher  a  opção  mais  viável  à
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administração;
5.5.1.3  Relatório  comparativo  dos  sistemas(se  for  o  caso)  a  serm projetados,  com
custos  comparativos  de  gastos  com  energia,  investimentos  e  manutenção.  A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;
5.5.1.4 Orçamento estimativo.
5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos):
5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93);
5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso –
02 jogos de cópias dos projetos e documentos,  assinados pelos autores e em mídia
digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos);
5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços;
5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos)
5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI);
5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas;
5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos;
5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária.

5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Estudo Preliminar
5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta
que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto
5.6.2 Anteprojeto
5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra;
5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental,  possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto
deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de
execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e
componentes da edificação;
5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através
do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo
o memorial descrito dos sistemas e componentes.
5.6.3 Projetos Complementares Projetos Complementares 
5.6.3.1  É  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes  à  realização  do
empreendimento  a  ser  executado,  com nível  máximo  de  detalhamento  possível  de
todas as suas etapas;
5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;
5.6.3.3  Dentre  as  diversas  alternativas  possíveis  de  serem  implementadas,  a
CONTRATADA  deverá  justificar  a  alternativa  que  ela  eleger  como  a  melhor,
considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final
do trabalho;
5.6.3.4  Além  das  especificações  que  representam  todos  os  detalhes  construtivos
elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto  básico  será  constituído  por  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  e  do  memorial  de  cálculo,  apresentados
naquela etapa de desenvolvimento do projeto;
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do
projeto  básico  contratado,  o  perfil  dos  profissionais  que  a  empresa  vencedora  do
certame  deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os
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requisitos necessários para a habilitação técnica.

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados
com  base  no  Projeto  Arquitetônico  apresentado  pela  CONTRATANTE,  o  Projeto
Executivo  será  construído  por  um  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  apresentado  naquela  etapa  de
desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERÃO  :  
5.7.1 Projeto de cabeamento estruturado;
5.7.2 Projeto de prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA;
5.7.3 Projeto Hidrossanitário;
5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso;
5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.6 Caderno de Encargo;

5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme
Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de
resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);
5.8 Compatibilização de todos os projetos:
5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares,  os mesmos deverão ser
analisados  e  compatibilizados  com  o  do  Projeto  Arquitetônico  fornecido  pela
CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos
a fim de evitar conflitos entre eles;
5.8.2  Qualquer  elemento  proposto  que  venha  a  interferir  ou  impactar  na  estética
arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e
Reparo(SMR) do Tribunal.
5.8.3  Os  desenhos  de  projeto  deverão  ser  apresentados  através  de  tecnologia
digital(software  Autocad).  A entrega  final  dos  desenhos  e  documentos  de  projeto
deverá ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em
papel.

6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

6.1 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo
111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter
definitivo  dos  projetos  desenvolvidos  e  resultados  produzidos  decorrentes  desta
licitação,  entendendo-se  por  resultados  quaisquer  estudos,  relatórios,  descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais,
fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e
qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel
ou mídia eletrônica.
6.2 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as
seguintes informações:
6.2.1 Identificação da CONTRATANTE;
6.2.2  Identificação  da  CONTRATADA  e  do  autor  do  projeto:  nome,  registro
profissional e assinatura;
6.2.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica;
6.2.4 Identificação da etapa de projeto;
6.2.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
6.2.6 Demais dados pertinentes.
6.3 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares:
6.3.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios
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 Públicos Federais;
6.3.2 Normas da ABNT e do INMETRO;
6.3.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
6.3.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.
6.3.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento
provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:
a) Memorial Descritivo;
b) Memorial de Cálculo;
c) Lista de materiais;
d) Desenhos;
e) Documentos Complementares;
d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA-
AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL;
e)  Pranchas  com  todos  os  detalhes  ou  elementos  necessários  e  indispensáveis  à
compreensão e execução dos serviços.

6.3.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:

a) planilha orçamentária;
b) composições de preços;
c) cronograma físico-financeiro;
d) curva ABC de insumos e serviços;
e) memorial descritivo;
f) cotações de preços;
g) desenhos;
h) documentos complementares
i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista.

7. Orientações Gerais

7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das condições do
imóvel  objeto  desta  contratação.  Caso  opte  pela  realização  da  vistoria,  deverá  emitir
DECLARAÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  PRÉVIO  dos  locais  de  trabalho,  não  se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. No
caso  da  não  realização  da  vistoria  prévia,  a  CONTRATADA  deverá  emitir  uma
DECLARAÇÃO assumindo todos  os  ônus  da  não  execução  da  vistoria,  não  se  admitindo
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços;
7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao
CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste Projeto
Básico;
7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
do  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT)  relativa  ao  objeto  deste  Projeto  Básico,
devidamente quitada(o);
7.4  Deverá  efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos
serviços.
7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas do
objeto deste Projeto Básico;

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL

 Página 5 de 12

Anexo PROJETO BÁSICO (0530933)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 390



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

7.6  Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços devem ser
submetidos à avaliação do TRE/AL;
7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação;
7.8  A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 
7.9  Os  serviços  a  serem  executados  devem  contemplar  a  remuneração  de  mão  de  obra
qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos,  mobilização e desmobilização dos
mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos serviços;
7.10  O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim
como de  toda  a  documentação  produzida  na  execução  do  contrato,  ficando  proibida  a  sua
utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL.
7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos arquitetônicos
e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III  –  Tabela Referencial
de Honorários.

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 2.181/97 
 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 218/73
(Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); Nº 1010/2005
(Atribuição de Títulos profissionais);  
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie;
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais

8. Valor Estimado da 
Aquisição

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total
para a execução dos serviços objeto deste  Projeto Básico,  conforme estabelecido em
planilha de preços.

(referências em Anexo III)

9. Legislação, Normas e
Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável:
9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society
for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 
9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias;
9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes;
9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção;
9.1.6  As  qualificações  de  materiais  do  Programa  brasileiro  da  Qualidade  e
Produtividade do Habitat (PBQP_H);
9.2  Demais  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
9.3  O  desenvolvimento  de  todas  as  etapas  do  Serviço  é  de  responsabilidade  da
Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL.
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9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante
autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos
serviços.  Será  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  Contratada  a  supervisão  e
coordenação das  atividades da  subcontratada,  respondendo perante o TRE/AL pelo
rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.
9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível  interface ou
compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.
9.6  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  encargos  trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste Projeto Básico(art. 71 da
Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento
junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços contratados.

10. Prazo de Entrega

10.1 O Prazo  máximo para  a  entrega  do objeto  será  de  45(quarenta  e  cinco)  dias
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser
emitida pela Unidade Técnica Responsável.
10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução.
10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista
para o início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento
definitivo do objeto.

11. Regime de 
Execução

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificação 
Orçamentária

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL

13. Local de Entrega:
Seção  de  Manutenção  e  Reparos,  no  5º  pavimento  do  edifício-sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090.

14. Unidade 
Fiscalizadora
/Pagamento

14.1 Seção de Manutenção e Reparos.
14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes
da execução dos serviços correspondentes.
14.3  A execução  do  Contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  servidor
responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta,
sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão
parte do processo contratual. 
14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança  constando  de  forma  discriminada  a  efetiva  realização  dos  serviços
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-
corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
14.5  O  Pagamento  será  realizado  em  parcelas,  conforme  Cronograma  Físico-
Financeiro,  após  as  conclusões  dos  serviços,  no  prazo  de  até  10(dez)  dias  úteis,
contados  da  data  da  apresentação  da  fatura,  após  a  aprovação  dos  serviços  pelo
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TRE/AL,  conforme  determina  o  artigo  40,  inciso  XIV,  alínea  a  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:
15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel  cumprimento de todas as  disposições  e  acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor;
15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
15.2.1  Solução  construtiva  racional,  elegendo  sempre  que  possível  sistema  de
modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;
15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de
operação e manutenção;
15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação;
15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento;
15.2.5  Considerar  a  área  de  influência  do  empreendimento,  relacionada  com  a
população e região a serem beneficiadas;
15.3 As  especificações  técnicas  deverão  estabelecer  as  características  necessárias  e
suficientes  ao  desempenho  técnico  requerido  pelo  projeto,  bem  como  para  a
contratação dos serviços e obras.
15.4  Se  houver  associação  de  materiais,  equipamentos  e  serviços,  a  especificação
deverá compreender todo o conjunto,  de modo a garantir  a  harmonização entre os
elementos e o desempenho técnico global.
15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.
15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.
15.7  As  especificações  de  componentes  conectados  a  redes  de  utilidades  públicas
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.
15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações
que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa
e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou
experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE.
15.7  As  especificações  serão  elaboradas  visando  economia  e  desempenho  técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida
útil do componente da edificação.
15.8  Se  a  referência  de  marca  ou  modelo  for  indispensável  para  a  perfeita
caracterização  do  componente  da  edificação,  a  especificação  deverá  indicar,  no
mínimo,  três  alternativas  de  aplicação  e  conterá  obrigatoriamente  a  expressão  “ou
equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.
15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA.
15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto,
Construção  e  Manutenção  de  Edifícios  Públicos  Federais.  Se  forem  previstos  no
projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá
ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas.
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15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem
como  de  técnicas  executivas  constantes  das  Práticas,  deverão  ser  indicados  nas
disposições  os  procedimentos  adequados  de  autorização  da  CONTRATANTE e  de
consulta ao autor do projet

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

ANEXO I

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO PRÉVIO do imóvel
objeto desta contratação;

2.0. Caso ocorra  alguma omissão  neste  Termo de  Referência  valerão  a  melhor  técnica  corrente  e  as
normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

3.0. A Empresa  Contratada  deverá  apresentar  RELATÓRIO  TÉCNICO  PRELIMINAR,  referente  ao
objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser
utilizado para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente
definidos com a Fiscalização do TRE/AL;
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Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL

 Página 10 de 12

Anexo PROJETO BÁSICO (0530933)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 395



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
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SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e
registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo);

d) Identificação do Serviço;

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão),

f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na
ABNT e  deverá  ser  indicada  a  simbologia  utilizada  através  de  legenda  clara  e  objetiva,  que  permita  a  perfeita
compreensão dos dados levantados.

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO  III

PLANILHAS E TABELAS 

PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO

ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR
UNID em R$

 VALOR PARCIAL em
RS

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado  3.392,08 m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV 3.392,08 m²

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)
3.392,08 m²

VALOR TOTAL: R$ 
                                                              

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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INFORMAÇÃO Nº 2683 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD (0530410), no

tocante as alterações solicitadas para o formato "Projeto
Básico", informamos que foram realizadas, como também
quando da revisão excluimos o item 5.7.8 e 5.7.8.1 do referido
Projeto Básico (0530933), haja vista não fazer parte dos
projetos para contratação.

 
Respeitosamente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2019, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530936 e o código CRC 22FC4FE2.

0001325-42.2019.6.02.8000 0530936v5
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 22/04/19  16:23                                      USUARIO : HEBERTH        
 DATA EMISSAO    : 22Abr19                            NUMERO  : 2019PE000176   
 DATA LIMITE     :                                                             
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA:SMR. REFORÇO AO PE 160/2019. PROJETOS COMPLEMENTARES PARA REFORMA
DO EDIFÍ-
 CIO DA ANTIGA SEDE. PA 0001325-42.2019.6.02.8000                              
                                                                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401082  1 162639  0100000000 339039        EAL REFSEDE               10.753,32
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 00938512439 - HEBERTH              UG : 070011   22Abr19   16:22
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                              
************************************************************************************
 __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
 22/04/19  16:32                                      USUARIO : HEBERTH        
                                                      PAGINA  :     1          
 UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
 GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
 CONTA CONTABIL  : 622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO                           
 CONTA CORRENTE  : N 1 162639 0100000000 339039        EAL REFSEDE             
                                                                               
                              SALDO ANTERIOR A 01ABR                     0,00  
   DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
   04Abr 070011 00001 PE000160 401081           94.065,35C           94.065,35C
   22Abr 070011 00001 PE000176 401082           10.753,32C          104.818,67C
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 PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA        
                                                                               
                                                                              
 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 22/04/2019, às 16:34, 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
0531015 e o código CRC 80D9CF72.

0001325-42.2019.6.02.8000 0531015v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n.º 2019pe000176 (SEI 0531015).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 22/04/2019, 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
0531027 e o código CRC EE7CE1E7.
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
Remeto a Vossa Senhoria, para consolidação da

minuta do edital da futura contratação, em observância ao
Despacho 0530247, da Assessoria Jurídica, o Projeto Básico de
evento 0530933, elaborado pelo corpo técnico de engenharia deste
Órgão, para contratação de empresa do ramo da engenharia civil com
o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do
antigo edifício-sede do Tribunal RegionalEleitoral de Alagoas,
tomando como base o Projeto Arquitetônico Existente (Anexo IV),
distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS: a)
ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos;
b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos; c)
ANEXO III - Planilhas e Tabelas; e d) ANEXO IV - Projeto
Arquitetônico.

Esclareço, mais uma vez, que o projeto é da autoria do
pessoal técnico habilitado deste Tribunal, lotado na Seção de
Manutenção e Reparos, o servidor Erivaldo José de Souza, Técnico do
Seguro Social (Eng. Civil Requisitado) e a servidora Luciana
Wanderley Cavalcante Breda, Analista Judiciário Requisitada
(Arquiteta), portanto os aspectos técnicos envolvidos são de
responsabilidade dos signatários, de modo que o mesmo reúne os
elementos necessários e suficientes à instrução do certame.

Por força de delegação normativa (art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15/2/2017), aprovo, para o fim específico de continuidade
do presente procedimento, o Projeto Básico de evento 0530933, que
veicula as especificações, documentos e justificativas
apresentadas pela Seção de Manutenção e Reparos - SMR, com
vistas à contratação pretendida, conforme a competência a ela
atribuída no Regulamento da Secretaria do Tribunal (Resolução TRE-
AL nº 15.904, de 09/07/2018, art. 75, VI), sem prejuízo de ulteriores
apontamentos do Sr. Assessor Jurídico e do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente, quando da autorização da abertura do
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certame.
Destaco, por fim, que a reserva de crédito foi

complementada (0531015), de tal forma que, concluídos os ajustes
na minuta do edital, o feito deve ser, com a urgência que o caso
requer, diretamente submetido à análise da AJ-DG.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/04/2019, às 11:00, 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
0531994 e o código CRC FB027775.

0001325-42.2019.6.02.8000 0531994v1
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TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  xxxx//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000011332255--4422..22001199..66..0022..88000000  

  
  

MMIINNUUTTAA  
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitação e Contratos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta, 
empreitada por preço unitário, objetivando a contratação de empresa do ramo da 
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do 
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atendendo aos critérios e às 
condições gerais e especiais especificados nos anexos deste Edital. 
 
 O certame será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pela Instrução 
Normativa n° 05 do MARE, de 21 de julho de 1995, alterada pela IN nº 01/2001 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 
8.538/2015, pelo Decreto nº 7.983/2013, pela Resolução nº 15.787/2017 – TRE/AL, pela 
Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 114/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, pela Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão, e pela Portaria n° 212, de 18 de junho de 2001, 
da Presidência deste Tribunal, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, edição de 19 de 
junho de 2001, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Órgão. 
 
 Os envelopes contendo a documentação habilitatória, a proposta técnica e  a 
proposta de preços serão recebidos no dia xx de xxxx de 2019, às 14 horas (horário local), na 
Sala de Pregão do atual edifício-sede do TRE/AL (6º andar), localizado à Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL. A abertura dos envelopes de habilitação se iniciará 
imediatamente após o encerramento do recebimento referido, salvo decisão contrária da 
Comissão Julgadora. 
 
01 - DO OBJETO. 
 
1.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa do ramo da 
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do 
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material 
e mão de obra, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais especificados nos 
anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O prédio em que serão executados os serviços está localizado na Praça Visconde 
de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços empresas especializadas nos serviços 
licitados, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
edital, bem como nos mandamentos legais aplicáveis, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, e tenha especificado como 
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objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível 
com o objetivo desta Tomada de Preços. 
 
2.2. O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE n.º 05/95, são 
válidas como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO. 
 
2.3. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em 
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, 
localizados nas Unidades da Federação, ressaltando-se que o TRE/AL não é unidade 
cadastradora, apenas consultora. 
 
2.4. Não poderão participar desta Tomada de Preços: 
 

a) empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
b) empresas impedidas de contratar com o Poder Público em razão de decisões 
administrativas ou judiciais, enquanto perdurarem os efeitos da punição;  
 
c) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
d) pessoa jurídica que tenha 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 de hierarquia da área encarregada da licitação 
(Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela Resolução nº 229/2016 do CNJ). 
 

d.1) A vedação acima se estende às contratações cujo procedimento 
licitatório  tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estejam no exercício  dos respectivos 
cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após 
a desincompatibilização (Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela 
Resolução nº 229/2016 do CNJ). 

 
2.5. A simples apresentação de proposta pelo licitante corresponde à presunção de 
que inexistem fatos que impeçam sua participação na presente licitação, eximindo assim a 
Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
 
2.6. Para a regular representação da licitante, deverá ser observado o seguinte: 

 
a) O mandatário da licitante deverá se apresentar portando documento de 
identidade e procuração hábil, com a firma do subscritor reconhecida, 
acompanhada de documento que comprove os poderes deste (contrato social, 
estatuto, documento de eleição, procuração com poder de substabelecimento 
etc.); 
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b) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da pessoa jurídica (diretor, 
sócio gerente, etc.), apresentar documento de identidade e cópia do instrumento 
de constituição da licitante; 
 
c) Poderá haver substituição do representante da licitante a qualquer tempo, 
devendo o novo representante preencher as condições das alíneas “a” e “b” 
deste, conforme o caso. 
 
d) Cada mandatário só poderá representar apenas uma empresa. 
 
e) As informações necessárias à representação poderão ser consultadas no 
SICAF. 
 
f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que o 
representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da licitante. 

 
g) Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro 
da CPL-TRE/AL ou, ainda, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
2.6.1 .  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de 
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 
“documentação” e “proposta de preços”, ou quando a Comissão o exigir. 
 

03- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E DAS PROPOSTAS. 
 
3.1. A documentação e a proposta de preços deverão ser entregues no dia, hora e 
local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em envelopes indevassáveis, 
devidamente lacrados (com cola ou lacre) e identificados no frontispício com o nome 
comercial do licitante e com os seguintes dizeres: 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
3.2. Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da documentação 
de habilitação e das propostas 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 Seção de Licitações e Contratos informar sobre o adiamento no sítio 
do TRE/AL na internet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.3. O TRE/AL não se responsabiliza por proposta enviada por via postal ou entregue 
em outro setor do Tribunal que não seja o especificado no preâmbulo deste instrumento. 
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3.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o prazo 
fixado para tanto. 
 
3.5. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma vez 
iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 
influir no resultado final do processo licitatório, ressalvado o disposto nos itens 5.4, 5.7 e 
5.10. 
 
3.6 A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços será realizada 
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL, devendo quaisquer reclamações a respeito serem feitas, no 
momento, pelos seus representantes legais.  
 
3.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
 
04 – DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS. 
 
4.1.  Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
4.1.1. Relativos à habilitação jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, e, ainda, documento de 
eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações; 
 
c) para as sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
d) para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, se a atividade exigir. 
 

4.1.2. Relativos à regularidade fiscal: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outro equivalente na forma da lei. 

 
4.1.2.1. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
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Lei Complementar nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º do Decreto nº 
8.538/2015. 
 
4.1.2.2.  No entanto, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão incluir 
no envelope toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 
I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da divulgação do resultado do julgamento das propostas, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
II - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela administração do TRE/AL quando requerida pelo licitante, a não 
ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para empenho, 
devidamente justificados. 
III - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
4.1.3. Relativo à regularidade trabalhista: Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
4.1.4. Relativos à qualificação técnica:  
 
4.1.4.1. Apresentar prova de Registro de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia  - CREA - da empresa e do profissional indicado como responsável técnico; 
 

4.1.4.2. Indicar expressamente, um profissional de nível superior para cada especialidade 
do projeto, devidamente registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, 
em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no 
CREA, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente 
edital. 
 

4.1.4.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 
 

4.1.4.2.1. 1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo 
estrutural e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 
1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.2.  Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo 
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica 
de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade 
semelhante à deste objeto; 
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4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de 
projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área 
construída com complexidade semelhante à deste objeto. 
 

4.1.4.2.2. Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito 
de comprovação da área construída mínima estabelecida. 
 
4.1.4.2.3. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.1.4.1.1, 
deverão, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir 
vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de 
cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo 
de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de 
serviços ou são seus diretores ou seus sócios. 
 

4.1.4.3.  Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característica, quantidades e prazos com o objeto. 
 

4.1.4.3.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e 
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se 
para manter contato com a empresa declarante. 
 
4.1.4.3.1. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a 
veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e 
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 

4.1.5. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF (conforme 
modelo no ANEXO II), ou seja, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
4.1.6.  Apenas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com os requisitos 
da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no ANEXO VI. 
 
4.1.7.  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo no ANEXO VII), de 
acordo com o § 1º da Instrução Normativa nº 02/2009. 
 
4.1.8. Declaração de Reconhecimento Prévio ou Declaração Assumindo Todos os Ônus, 
conforme a licitante efetue ou não a vistoria, de acordo com os modelos constantes nos 
Anexos VIII e IX, respectivamente. 
 
4.2. Os licitantes cadastrados no SICAF terão sua regularidade verificada via on line, 
ficando dispensados de apresentar os documentos de que trata os subitens 4.1.1 e 4.1.2. 
Todavia, deverão incluir no envelope de documentação uma declaração de inexistência de 
fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo do ANEXO III, assinada por 
representante com poderes para agir em nome da empresa, e o Certificado de Registro 
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Cadastral do SICAF, que pode ser obtido, inclusive, no ACESSO LIVRE (consultas) do site 
www.comprasnet.jus.br. 
 
4.2.1.  A falta de apresentação do CRC pode ser suprida por consulta efetuada pela CPL 
ao site do Comprasnet. 
 
4.3.  Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este 
deverá  apresentar os documentos de habilitação constantes dos itens anteriores para todos 
os consorciados, e ainda os seguintes documentos: 
 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes: 

 
a.1) O seu representante legal devidamente qualificado; 
a.2) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada 
consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens 
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação; 
a.3) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos 
consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, 
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução; 
a.4) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição 
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL, até o término da vigência contratual; 
a.5) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 
jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou diferente dos 
seus consorciados; 
a.6) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos 
consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o 
percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento dos 
serviços previstos; 
a.7) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados deverão 
ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à empresa 
líder; 
a.8) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável (no consórcio de 
empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 
brasileira, a qual será responsável por todas as providências que forem necessárias 
ao atendimento da legislação nacional, inclusive de comércio exterior). 

 
4.3.1. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado: 
 

4.3.1. À empresa líder caberão as seguintes obrigações: 
 
a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio; 
b) Administrar o contrato; 
 
4.3.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma licitação, 
em mais de um consórcio ou isoladamente; 
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4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

 
4.4. Os documentos previstos nesta seção poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro da 
CPL-TRE/AL ou, ainda, quando for o caso, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
4.5. A validade dos documentos será expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, 
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de 90 
(noventa) dias. 
 
4.6. Serão aceitas certidões extraídas da INTERNET, exceto se o órgão expedidor não 
considerar tais certidões hábeis para fazer prova de regularidade. A autenticidade das 
certidões referidas nesta cláusula será averiguada conforme dispuser o órgão expedidor.  
 
4.7. Os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL. 
 
4.8. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 
 
4.9. Junto à documentação, já deverão, preferencialmente, ser apresentados os dados 
do representante da empresa, em especial: nome/razão social, CPF/CNPJ, número da 
identidade, endereço e telefone de contato, podendo ser utilizado o modelo sugerido no 
ANEXO V. 
 
4.10. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, 
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.jus.br). 
 
4.11. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá realizar, ainda,consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 
19/07/2002. 
 
05 - DA PROPOSTA DE PREÇO. 
 
5.1. A proposta de preço deverá ser redigida em português, datilografada ou 
impressa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas deverão ser 
rubricadas e a última, datada e assinada pelo proponente, devendo constar: 
 

a) o nome do proponente, número do CNPJ/MF, inscrição municipal, endereço, telefone, 
fax e dados bancários; 
 
b) o preço global dos serviços ofertados, expresso em moeda nacional, em algarismos 
e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), devendo estar 
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inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive incidências tributárias e 
previdenciárias e outras necessárias à completa execução da prestação contratual; 
 
c) a descrição dos serviços ofertados de acordo com as disposições constantes nos 
Anexos I e I-A deste edital. 

 
d) a Planilha Orçamentária, contendo a composição dos custos, conforme modelo 
constante no Anexo I-C; 
 
e) a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante no Anexo I-E; 
 
f) o Cronograma Físico-Financeiro, no modelo do Anexo I-D. 

 
5.1.1. Os licitantes deverão apresentar, além da composição da taxa do BDI e dos 
encargos sociais, as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens 
da planilha orçamentária. 

5.1.2. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a 
legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, 
observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação 
municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 
proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 
116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

5.1.3.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de 
PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

5.1.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam 
compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão 
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 
3º, da referida Lei Complementar. 

5.1.5. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que 
a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013. 
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5.1.6.  As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na 
composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas 
como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 
5.2. As propostas não poderão estar subordinadas a termo ou condição, nem 
apresentar preços indeterminados. 
 
5.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data 
prevista para entrega e recebimento dos envelopes. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
salvo para sanar evidentes erros formais, dependendo estas alterações de julgamento da 
CPL. 
 
5.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima 
referida, por, no máximo, igual prazo. 
 
5.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 
envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem solicitação ou a convocação de que trata o 
item 10.1, ou a prorrogação de que trata o item 5.5, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
5.7. A falta de data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de 
abertura dos envelopes. 
 
5.8. Se a proposta previr condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste 
edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 
 
5.9.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor de R$ 104.818,67 (cento e quatro mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete 
centavos), que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do 
Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000. 
 

5.9.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que 
compõe a Planilha Orçamentária, tendo como critério os valores disponíveis na planilha 
constante no Anexo I-G. 

 
5.10. Poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL erros meramente matemáticos. 
 
5.11. As omissões de dados que possam ser obtidos em outras fontes apresentadas 
nos envelopes de documentos ou propostas não motivarão desclassificações. 
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5.12. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme juízo de razoabilidade. 
 
5.13. O valor da contratação será fixo e irreajustável. 
 
06 – DA VISTORIA. 
 

6.1.  A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 
condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá 
emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO  dos locais de trabalho (modelo 
constante no Anexo VIII), não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades 
encontradas na execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a 
CONTRATADA deverá emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução 
da vistoria (modelo constante no anexo IX), não se admitindo reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 
 
 

6.1.1. A vistoria prévia poderá ser realizada no imóvel situado na Praça Visconde de 
Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 13h, com 
agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 
2122-7797/7760, junto à Seção de Maanutenção e Reparos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 

07 – DO PROCEDIMENTO. 
 
7.1. Na data, horário e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, a CPL 
receberá, em sessão pública, os envelopes de habilitação e de propostas dos interessados. 
 
7.2. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da Comissão 
Julgadora e pelos representantes dos licitantes e juntados, posteriormente, aos autos do 
processo administrativo. 
 
7.3. Após o encerramento do recebimento dos envelopes, a Comissão Julgadora 
abrirá, publicamente, os referentes às documentações. Em ato contínuo, a CPL poderá 
analisar os documentos habilitatórios, para verificar a regularidade dos licitantes, ou 
suspender a sessão, a fim de julgar isoladamente a habilitação. 
 
7.4. Será inabilitado o licitante que não apresentar documento exigido ou apresentá-
lo formalmente em desacordo com as regras deste instrumento. 
 

7.4.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase subsequente. 
 

7.5.  Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a sessão, para analisar a 
documentação, designando nova data para o prosseguimento da habilitação preliminar. 
 

7.5.1. Caso haja a suspensão da sessão, para julgamento da habilitação, os 
envelopes de propostas, rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes dos 
licitantes, ficarão em poder da Comissão Julgadora. 
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7.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de proposta de 
preços, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
representantes dos licitantes, ficando em poder da Comissão de Licitação. 
 
7.7. Será lavrada ata da sessão de habilitação, mencionando os licitantes, as 
reclamações e impugnações apresentadas, bem como as demais ocorrências relevantes 
para o certame. 
 
7.8. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justificado, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitação. 
 
7.9. Os licitantes serão intimados dos resultados da habilitação consoante os 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Após a intimação referida, 
será aberto o prazo recursal, salvo se todos os licitantes renunciarem expressamente ao 
direito de recorrer. Nesta hipótese, a Comissão poderá dar seguimento ao procedimento 
licitatório. 
 
7.10. A Comissão de Licitação somente devolverá os envelopes de proposta de preços 
dos licitantes inabilitados depois do encerramento do prazo recursal, sem que tenha havido 
recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Poderá haver a devolução, ainda, 
na hipótese do item seguinte. 
 
7.11. No caso de renúncia expressa, por todos os licitantes, ao direito de interpor 
recursos, poderá a Comissão de Licitação, após o julgamento da habilitação, passar 
imediatamente à fase de julgamento das Propostas. 
 
7.12. Ultimada a fase de habilitação, será designada data para a abertura pública dos 
envelopes de propostas. 
 
7.13. Antes da abertura dos envelopes de propostas, os licitantes deverão verificar a 
idoneidade dos lacres. 
 
7.14. A CPL poderá julgar as propostas na própria reunião de abertura ou isoladamente. 
 
7.15. As propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes 
ao ato de abertura dos envelopes. 
 
7.16. No julgamento das propostas, a CPL verificará o atendimento aos requisitos 
formais e materiais estabelecidos neste instrumento e em seus anexos. 
 
7.17. Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, IV; 44, § 2º e 3º, e 48, incisos I e 
II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que: não preencherem as condições estabelecidas nesta 
Tomada de Preços e aquelas que apresentarem preços: excessivos, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, manifestamente inexequíveis, e as propostas com valor superior ao valor 
máximo admitido pela Administração. 
 
7.18. A CPL classificará as propostas regulares, em ordem crescente de preços, 
conforme o tipo de licitação estipulado no preâmbulo deste instrumento. 
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7.19. Os licitantes serão intimados do resultado do julgamento das propostas mediante 
publicação resumida no Diário Oficial da União, exceto se a intimação do resultado ocorrer 
na reunião de abertura das propostas, com todos os licitantes presentes. 
 
7.20. Transcorrido o prazo recursal e julgados os recursos porventura interpostos, o 
procedimento será submetido à autoridade superior, para os atos de homologação do 
certame e adjudicação do objeto. 
 
7.21. Em caso de suspensão da sessão para posterior julgamento das propostas, 
poderá a Comissão convocar todos os licitantes para comparecimento a uma sessão 
específica na qual a decisão adotada será comunicada, considerando-se, dessa forma, 
intimados para todos os efeitos. 
 
08 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
8.1. No caso de empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.2. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe 
será adjudicado o objeto licitado; 
 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.1.1, obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
III – caso duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.1.1, tenham apresentado valores idênticos, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
8.2.1. Não ocorrendo a contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, não incidindo no caso previsto 
no item 8.1., aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, permanecendo o 
impasse, a classificação far-se-á então, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para 
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qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
09- DOS RECURSOS. 
 
9.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
9.2. As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser protocolizadas na 
Seção de Protocolo deste Tribunal, no horário normal de expediente, de segunda-feira a 
sexta-feira, e dirigidas ao Desembargador Presidente do TRE/AL, por intermédio da 
autoridade que praticou o ato. 
 
9.3. Interposto o recurso, os demais licitantes serão notificados e terão o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para impugná-lo, após o que seguirá o rito do art. 109, § 4°, da Lei n° 
8.666/93. 
 
9.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
9.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 
9.6. Os interessados poderão ter acesso ao procedimento SEI e solicitar, através de 
requerimento encaminhado à Comissão de Licitação, impressões das peças necessárias à 
instrução e às alegações de seus recursos. 
 
9.7. Será admitida, somente como ato preparatório, para salvaguardar o prazo de 
recurso, a apresentação de peça recursal via fax, devendo o recorrente protocolizar o 
original no prazo de 48 horas. 
 
10 – DO CONTRATO. 
 
10.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair 
o direito à contratação, conforme dispõe o art. 64 da Lei n° 8.666/93. 
 
10.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
10.3. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, 
ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, serão convocados para celebrar 
o contrato, seguindo a ordem de classificação, os outros licitantes classificados, devendo ser 
observadas as prescrições referentes à aceitabilidade do objeto e do preço e à habilitação. 
 
10.4. O prazo estipulado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
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10.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
10.7. Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Ato Convocatório, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência contratual. 
 
10.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
11.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
12.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
13 – DA VIGÊNCIA. 
 
13.1. O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá vigência a partir da data 
da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou 
interrompido, se for do interesse da Administração, nos termos da lei. 
 
14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
14.1. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
14.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução 
 
 
14.3. O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em até 
15 (quinze) dias. 

 
15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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15.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 
mencionada, notificando-se a licitante vencedora; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços 
desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
15.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
16.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, 
consignados no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas). Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
17- DO PAGAMENTO. 
 
17.1  O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- 
Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados 
da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme 
determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17.2.  Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento 
de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 
informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que o 
crédito deverá ser efetuado. 

 
17.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
17.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
17.6. Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o documento 
que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
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17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que 
será incluída na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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% 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 
Nacional n° 8.666/93; 

 
18.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
18.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela CONTRATADO(A), 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
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18.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovados. 
 
18.6. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução 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. 

 
18.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
18.8. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
18.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
18.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.11. 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. 
 

18.11.1. 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. 

 
18.12. 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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
18.13. 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 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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19.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
19.2. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste edital 
e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas em participar do certame, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, pelo fone (82) 2122-
7764 ou (82) 2122-7765, ou, pessoalmente, no horário normal de expediente, de 2ª a 6ª 
feira, na Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião 
de recebimento e abertura dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço”. 
 
19.3. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas 
na página web, no endereço, www.tre-al.jus.br, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la 
para a obtenção das informações prestadas pela Seção de Licitações e Contratos. 
 
19.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a Administração 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de documentação ou 
propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 
 
19.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
19.6. Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o resultado 
do certame submetido ao Ordenador de Despesas, para os procedimentos de homologação 
e de adjudicação. 
 
19.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
19.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
19.10. O licitante, ou qualquer cidadão que não concordar com os termos da presente 
Tomada de Preços ou de seus anexos, poderá impugná-lo na forma do art. 41, § 1°, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
19.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
19.12. Caso o licitante vencedor não cumpra as obrigações previstas neste ato 
convocatório e, em particular, as constantes em sua proposta, estará sujeito às penalidades 
previstas na Seção 18. 
 
19.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 
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ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução; 
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos; 
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária; 
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO I – E – Composição de BDI; 
ANEXO I – F – Projetos Arquitetônicos; 
ANEXO I – G – Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos; 
ANEXO – H - Planilha de BDI Preenchida; 
ANEXO II – Modelo de declaração para habilitação; 
ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
ANEXO V – Planilha de dados para Contratação; 
ANEXO VI – Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Reconhecimento Prévio; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração Assumindo Ônus. 
 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO 

 

 

 

1. Objeto: 

Contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os 

Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 

 

Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede 

do TRE/AL, tomando como base o Projeto Arquitetônico Existente, doravante chamado 

de Anexo I-F, com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o melhor 

atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos assim ser 

plenamente justificada a contratação do objeto deste Projeto básico. 

3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS: 

a) ANEXO I-A – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

b) ANEXO I –B -  Apresentação de material Gráfico e Documentos 

c) ANEXO I-C - Planilhas e Tabelas 
d) ANEXO I-F - Projeto Arquitetônico 

 

 

 

4.Habilitação 

/qualificação Técnicas: 

4.1 A empresa deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um 

profissional de nível superior para cada especialidade do projeto, devidamente registrado 

no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Atestado 

de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por execução de 

serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Projeto básico. 

4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 

4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e 

projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de 

área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

4.2.2 Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo técnico 

de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de edificações 

com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste 

objeto; 

4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos de 

climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com 

complexidade semelhante à deste objeto. 

4.3 Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito de 

comprovação da área construída mínima estabelecida. 

4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no 

início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo 

empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da 

ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, 

ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de serviço, ou são 

seus diretores ou seus sócios. 

Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, 

pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

característica, quantidades e prazos com o objeto. 
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4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone da 

pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para manter 

contato com a empresa declarante; 

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade 

dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 

documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado 

como responsável técnico. 
4.5 Atenção: fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE 

conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ. 

5. Serviços a Serem 

Realizados: 

5.1 O contratado deverá entregar à CONTRATANTE os projetos 

Complementares(Básicos e Executivos), devidamente registrados na entidade 

profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a 

contratação da execução das obras das instalações. 

5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 

5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

5.3.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os erviços 

equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios e 

memoriais de cálculos que forem necessários; 

5.3.3 Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da 

execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, 

assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART 

do CREA ou RRT do CAU. 

5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de 

referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas 

superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de 

preferência: 

5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI; 

5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou 

serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às 

composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 

constantes do SINAPI; 

5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 

primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 

SINAPI ou tabelas oficiais); 

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo. 

5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 

5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são: 

5.5.1 Anteprojeto: 

5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 

apenas uma cópia; 

5.5.1.2 Relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos 

comparativos e benefícios. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à 

administração; 
5.5.1.3 Relatório comparativo dos sistemas(se for o caso) a serm projetados, com custos 

comparativos de gastos com energia, investimentos e manutenção. A fiscalização irá 
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escolher a opção mais viável à administração; 

5.5.1.4 Orçamento estimativo. 

5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos): 

5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93); 

5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 

jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia 

digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos); 

5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços; 

5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos) 

5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI); 

5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas; 

5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos; 

5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária. 

 

5.6 ETAPAS DE PROJETO 

5.6.1 Estudo Preliminar 

5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta que 

permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto 

5.6.2 Anteprojeto 

5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra; 

5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto deste 

Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do 

empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes 

da edificação; 

5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do 

Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo o 

memorial descrito dos sistemas e componentes. 

5.6.3 PPrroojjeettooss CCoommpplleemmeennttaarreess 

5.6.3.1 É o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 

empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas 

as suas etapas; 

5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução do 

empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

5.6.3.3 Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a 

CONTRATADA deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, 

considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final do 

trabalho; 

5.6.3.4 Além das especificações que representam todos os detalhes construtivos 

elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o 

Projeto básico será constituído por relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo, apresentados naquela 

etapa de desenvolvimento do projeto; 

5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do 

projeto básico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame  

deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os requisitos 

necessários para a habilitação técnica. 

 

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados 
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com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto 

Executivo será construído por um relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento 

do projeto. 

 

5.7 OS PROJETOS SERÃO: 

5.7.1 Projeto de cabeamento estruturado; 

5.7.2 Projeto de prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA; 

5.7.3 Projeto Hidrossanitário; 

5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso; 

5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 

5.7.6 Caderno de Encargo; 

5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme 

Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de 

resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010); 

5.8. Compatibilização de todos os projetos: 

5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares, os mesmos deverão ser 

analisados e compatibilizados com o do Projeto Arquitetônico fornecido pela 

CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos a 

fim de evitar conflitos entre eles; 

5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 

arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e 

Reparo(SMR) do Tribunal. 

5.8.3 Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia 

digital(software Autocad). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá 

ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em 

papel. 

6. Apresentação de 

Material Gráfico e 

Documentos: 

6.1 O projeto estrutural e de fundação deverá ser apresentado em conjunto com memória 

de cálculo, todas as pranchas de desenho e detalhamentos e quantitativos previstos para a 

execução dos serviços. 

6.2 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 

111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter 

definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta licitação, 

entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, 

protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos 

códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer 

outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou mídia 

eletrônica. 

Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as 

seguintes informações: 

6.3.1 Identificação da CONTRATANTE; 

6.3.2 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

profissional e assinatura; 

6.3.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

6.3.4 Identificação da etapa de projeto; 

6.3.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

6.3.6 Demais dados pertinentes. 

6.4 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

6.4.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios 

Públicos Federais; 
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6.4.2 Normas da ABNT e do INMETRO; 

6.4.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

6.4.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

6.4.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento 

provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando 

exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Memorial de Cálculo; 

c) Lista de materiais; 

d) Desenhos; 

e) Documentos Complementares; 

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA- 

AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL; 

e) Pranchas com todos os detalhes ou elementos necessários e indispensáveis à 

compreensão e execução dos serviços. 

 

6.4.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de 

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) planilha orçamentária; 

b) composições de preços; 

c) cronograma físico-financeiro; 

d) curva ABC de insumos e serviços; 

e) memorial descritivo; 

f) cotações de preços; 

g) desenhos; 

h) documentos complementares 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista. 

7. Orientações Gerais 7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 

condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, 

deverá emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de 

trabalho, não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na 

execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a CONTRATADA 

deverá emitir uma 

DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução da vistoria, não se 

admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 

serviços; 

7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

e/ou ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto 

deste Projeto básico; 

7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste 

Projeto básico, devidamente quitada(o); 

7.4 Deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo 

dos serviços, inclusive apresentar quitação perante o CREA/CAU, tanto da empresa 

quanto dos profissionais que atuarão na objeto deste Projeto básico; 
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7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de 

obra, os meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de 

todas as etapas do objeto deste Projeto básico; 

7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços 

devem ser submetidos à avaliação do TRE/AL; 

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser 

revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação; 

7.8 A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 

7.9 Os serviços a serem executados devem contemplar a remuneração de mão de obra 

qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos, mobilização e desmobilização 

dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos 

serviços; 

7.10 O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL. 

7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos 

arquitetônicos e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III 

– Tabela Referencial  de Honorários. 

 

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 

2.181/97 (regulamenta o CDC) 

e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 

218/73 (Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); 

Nº 1010/2005 (Atribuição de Títulos profissionais); 
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie; 
Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais 

8. Valor Estimado da 

Aquisição 

Conforme o edital. 

9. Legislação, Normas e 

Regulamentos: 

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável: 

9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society for 

Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 

9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias; 

9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção; 

9.1.6 As qualificações de materiais do Programa brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP_H); 

9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 
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subcontratadas. 

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Serviço é de responsabilidade da Empresa 

Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL. 

9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante 

autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos 

serviços. Será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou 

compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de 

forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica. 

9.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste Projeto básico(art. 71 da 

Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da 

aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços 

contratados. 

10. Prazo de Entrega 10.1 O Prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 

corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser 

emitida pela Unidade Técnica Responsável. 

10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 

O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista para o 

início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento definitivo do 

objeto. 

11. Regime de Execução 
Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada 

por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei 

nº 8.666, de 21/06/1993. 

12. Classificação 

Orçamentária 

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL 

13. Local de Entrega: Seção de Manutenção e Reparos, no 5º pavimento do edifício-sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, 

Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090. 

14. Unidade 

Fiscalizadora/Pagamento 
14.1 Seção de Manutenção e Reparos. 

Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes da 

execução dos serviços correspondentes. 

14.3 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor 

responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67 da 

Lei 8.666/93. 

14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu 

representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta, 

sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão parte 

do processo contratual. 

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de 

cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 

informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que 

o crédito deverá ser efetuado. 

14.5 O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 

após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
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apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina 

o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 

8.666/93. 

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos 

serviços. 

15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

15.2.1 Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de 

modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de 

operação e manutenção; 

15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação; 

15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

15.2.5 Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a 

população e região a serem beneficiadas; 

15.3 As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 

suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação 

dos serviços e obras. 

15.4 Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o 

desempenho técnico global. 

15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao 

clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

15.7 As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas 

deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 

somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa 

e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

15.7 As especificações serão elaboradas visando economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil 

do componente da edificação. 

15.8 Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita 

caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, 

três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, 

definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência 

com outros modelos e fabricantes. 

15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA. 

15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. Se forem previstos no projeto 

técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá ser 
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acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas. 

15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem como 

de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas disposições os 

procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de 

consulta ao autor do projeto 

16. Documentos 

disponíveis aos Licitantes 
16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV). 

Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV). 

 

 

 

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-A 
 

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

 

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO 

PRÉVIO do imóvel objeto desta contratação; 

2.0. Caso ocorra alguma omissão neste Projeto básico valerão a melhor técnica corrente e 

as normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

3.0. A Empresa Contratada deverá apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, 

referente ao objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o 

cronograma e procedimento a ser utilizado para a realização dos trabalhos de campo 

e de escritório, conforme critérios previamente definidos com a Fiscalização do 

TRE/AL; 

 

 

 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-B 
 

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS 

 

1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e 

registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 

d) Identificação do Serviço; 

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão), 

f) Demais dados pertinentes. 

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na 

ABNT e deverá ser indicada a simbologia utilizada através de legenda clara e objetiva, que permita a perfeita 

compreensão dos dados levantados. 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-C 
 

Planilha Orçamentária 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 

BDI 

 

BDI  

VALOR DO 
CONTRATO COM 

BDI 
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ANEXO I-D 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ( R$) 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS TOTAL 

PARCELA 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico  100,00   100,00 

    

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA  100,00   100,00 

    

03 Projeto de Climatização  100,00   100,00 

    

04 Projeto hidrossanitário e reúso   100,00  100,00 

    

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV   100,00  100,00 

    

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)    100,00 100,00 

    

 VALOR DO 

CONTRATO 

SEM BDI 

   

BDI    

VALOR DO 

CONTRATO 

COM BDI 
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ANEXO I-E 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 

A CUSTOS INDIRETOS   

AC ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL  

DF DESPESAS FINANCEIRAS  

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos)  

   

L LUCRO/BONIFICAÇÃO  

   

I IMPOSTOS  

i1 PIS  

i2 ISS  

i3 COFINS  

           i4  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

   

 

BDI = 

 
 ((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 
                        (1-I) 

 

                            (1-I)  
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ANEXO I-F 

 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

  

Disponível no site do TRE/AL, no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-

precos/tp-2019 
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ANEXO I-G 

 
Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos 

 

 
 

 
ITEM 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU COM BDI 29,07% 

PA nº 0001325-42.2019 

TIPOS  DE  PROJETOS 
 
VALOR SEM BDI 

BDI DE 

29,07% 

 

VALOR MÉDIO TOTAL COM BDI 

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 11.133,46 R$ 3.236,50 R$ 14.369,96 

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 6.853,80 R$ 1.992,40 R$ 8.846,20 

3 Projeto de climatização R$ 9.832,26 R$ 2.858,24 R$ 12.690,50 

4 Projeto hidrossanitário e reúso R$ 14.774,08 R$ 4.294,83 R$ 19.068,91 

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.227,47 R$ 1.519,63 R$ 6.747,09 

6 Caderno de encargo R$ 18.396,65 R$ 5.347,91 R$ 23.744,56 

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 14.992,99 R$ 4.358,46 R$ 19.351,45 

 
TOTAL R$ 81.210,72 R$ 23.607,96 R$ 104.818,67 

 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0532187)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 439



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

6 

 

 

 

ANEXO I-H 
 

Planilha de BDI Preenchida 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Projetos complementares – Antiga sede TRE/AL 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI 

A CUSTOS INDIRETOS 7,30% 

AC Administração Central 4,00 

DF Despesas Financeiras 1,23 

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07 

   

L Lucro/Bonificação 7,40% 

   

I IMPOSTOS 10,65% 

i1 PIS 0,65 

i2 ISS 2,50 

i3 COFINS 3,00 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50 
   

BDI = 
((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 

(1-I) 

 

29,07 

 

OBS: A inserção da alíquota de 4,5% nos imposto, deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços 
desonerados. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ n° ________________, 
sediada_______________________________________________________(endereço completo), declara, 
sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre nem empregando menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega na condição de aprendiz, quando maior de quatorze anos (se for o caso). 

 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

 
 (nome do licitante), CNPJ -------, (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 
xx/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do Licitante) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA 
_________. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 

Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, e a empresa __________________________________________, sediada em 
______________________________, inscrita no CNPJ com o nº ______________________________, neste 
ato representada por _____________________, portador da carteira de identidade nº 
__________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, daqui por diante 
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços 
visando  a elaboração de Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício seded do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro na Lei nº 8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 
15.787/2017  e no Edital da Tomada de Preços nº xx/2019 , devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, além das disposições contidas 
neste Contrato, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas 
normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, o Decreto nº 7.983/2013, a Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério 
do Planejamento, desenvolvimento e Gestão os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, 
Jurisprudência, Resoluções. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços visando a elaboração de Projetos 
Complementares para a reforma do antigo edifício seded do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações constantes no edital da Tomada de preços nº xx/2019 e seus 
anexos, que passam a integrar, para todos os efeitos, as disposições desta avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total dos serviços contratados é de R$ XXXX (XXXX), conforme proposta da 
contratada lançada no evento SEI nº XXXX, do Procedimento SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 
BDI 

 

BDI  

VALOR DO 

CONTRATO COM 

BDI 

 

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço contratado pelos serviços será fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 
após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina o 
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artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar 
documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços 
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente 
em que o crédito deverá ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -   Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
o documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que será incluída 
na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, consignados 
no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas). 
Natureza da Despesa 30.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2019, no valor de R$ XXXX. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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A Contratada se obriga a: 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do Edital e 
com os termos da proposta de preços; 
 
2) Entregar os projetos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela unidade técnica 
responsável; 
 
3) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas 
ao endereço eletrônico indicado; 
 
4) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
5) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e 
Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
6) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
7) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
 
8) Apresentar o projeto estrutural e de fundação em conjunto com memória de cálculo, todas as 
pranchas de desenho e detalhamentos e quantitativos previstos para a execução dos serviços; 
 
9) Ceder ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o 
direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos 
e resultados produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer 
estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas 
na Intranet e Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente 
contratação, em papel ou mídia eletrônica; 
 
10)  Providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao CAU o 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste contrato; 
 
11) Entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto do contrato, devidamente 
quitada(o); 
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12) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos serviços; 
 
13) Possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os 
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas 
do objeto deste contrato; 
 
14) Entregar à CONTRATANTE os projetos Complementares(Básicos e Executivos), devidamente 
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, 
que permitam a contratação da execução das obras das instalações; 
 
15) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor; 
 
16) Apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, referente ao objeto do contrato, 
apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser utilizado 
para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente 
definidos com a Fiscalização do TRE/AL; 
 
17) Fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE conforme NORMAS 
vigentes e resolução do CNJ. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 
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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 ao(à) CONTRATADO(A) as ocorrências de 
quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas 
corretivas; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica; 

c) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estabelecida neste contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou interrompido, se for do interesse da 
Administração, nos termos da lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e 
cinco) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a 
ser emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de 
execução. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após a observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
  

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se o CONTRATADO; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido 
total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do CONTRATADO, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo 
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta 
sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela 
CONTRATADO(A), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a execução 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 SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFÓ SÉTIMO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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 ONZE - 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 DOZE -  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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES. 
 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0532187)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 450



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

17 

 

 

 

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e 
testemunhas a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 

 
Desembargador José Carlos Malta Marques  

Presidente 
 
Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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ANEXO V   
 

PLANILHA 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 regime de tributação diferenciada previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006?  (   ) Sim   (   ) Não 
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ANEXO VI 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_______________________________________, CNPJ n° ________________________________________  
 (nome da empresa) sediada 
________________________________________________________________________________ 

     (endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com 
os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do representante) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(subitem 4.1.7 do edital) 
 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE), doravante denominado 
licitante, para fins do disposto no subitem 4.1.7 do edital da Tomada de Preços nº XX/2019, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 
TRE/AL nº XX/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços TRE/AL nº XX/2019, 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 da Tomada de Preços TRE/AL nº XX/2019, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços TRE/AL nº XX/2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do TRE/AL 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. 

 
_________________, em ___ de_______ de 2019. 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Representante legal do licitante, com identificação completa) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que efetuou o 
reconhecimento prévio  dos locais  de trabalho, e  que não efetuará reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSUMINDO TODOS OS ÔNUS 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que assume todos os 
ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará reclamações posteriores sobre 
dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta do edital alterada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/04/2019, às 13:58, 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
0532188 e o código CRC EF8C3DBF.

0001325-42.2019.6.02.8000 0532188v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.
Senhora Assessora de Contas e Apoio à Gestão,
 
Tendo em vista  a proposição de encaminhamento

da SAD a essa Unidade, conforme evento 0530045, in
fine, remetem-se, em paralelo, os presentes autos a Vossa
Senhoria.

Ao ensejo, observando que após o último
pronunciamento dessa Unidade (Parecer 608 -   0521925),
diversas alterações foram efetuadas nas planilhas, parece de
bom alvitre seja levado o tema à ACAGE, inclusive, para
verificação, se for o caso, do conteúdo da tabela de BDI.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/04/2019, às 11:19, 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
0532717 e o código CRC ADE9A4E0.

0001325-42.2019.6.02.8000 0532717v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.
Senhor Secretário de Adminitração,
 
Em análise da minuta do edital contido nos

presentes autos, relativo à tomada de preços com vista
à contratação dos serviços complementares para a reforma do
antigo edifício sede, constata-se a necessidade de
aperfeiçaomento da instrução, trazendo-se aos autos os
seguintes elementos/informações:

 
a) Quanto ao Plano de Obras, impende:
a1) informar se a contratação pretendida integra o

planejamento de contratações;
a2) referenciar o  Plano de Obras;  
a3) informar se a obra, com a indicação do grupo

e do grau de prioridade, foi devidamente aprovada pelo Pleno
do TRE-AL;

 
b) Esclarecer a SMR a natureza do serviço, 

conforme  Orientação Normativa nº 54, de 25 de abril de
2014, da Advocacia-Geral da União: 

 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 54, DE
25 DE ABRIL DE 2014

"COMPETE AO AGENTE OU SETOR
TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO
DECLARAR QUE O OBJETO LICITATÓRIO
É DE NATUREZA COMUM PARA EFEITO
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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."

REFERÊNCIA: Art. 1°, Lei 10.520, de
2002; art. 50, §1°, Lei n° 9.784, de 1999.
Art. 6°, inc. XI, e art. 38, parágrafo único,
Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 5.194, de
1966.

 
c) Sanear algumas aparentes inconsistências

detectadas no projeto básico:   
c1) O item 5.7 do Anexo I relaciona projetos

divergentes dos constantes nos Anexos I-C, I-D e I-G;
c2) O item 6.1 do Anexo I menciona "projeto

estrutural";
c3) No item 11 do Anexo I, consta   empreitada por

preço global, divergente do preâmbulo da minuta do edital.
 
d) incluir, entre as obrigações da contratada, a

obtenção, junto aos órgãos competentes, da(s) licença(s)  para
execução dos serviços e as aprovações, consultada a unidade
requisitante.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/04/2019, às 12:22, 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
0532733 e o código CRC E35E24B2.

0001325-42.2019.6.02.8000 0532733v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.
À SMR,
Senhor Chefe,
Tendo em vista os apontamentos constantes no Despacho

AJ-DG 0532733, encaminho os autos para que seja procedido o
aperfeiçoamento da instrução, atentando aos itens "b", "c" e "d" do
referido ato.

No que concerne ao item "a", destaco que o
empreendimento de reforma da antiga sede já constava do Plano de
Obras, na versão da Resolução TRE-AL 15.893/2018 (evento 0370883
do PA 0001185-76.2017.6.02.8000), tendo sido reforçado os valores
para contemplar as demais etapas da reforma, incluindo os projetos
complementares, na recente alteração promovida pela Resolução
TRE-AL 15.957, de 24/04/2019 (evento 0533061). Por se tratar de
empreendimento aprovado em Plano de Obras não se há de falar,
s.m.j., em registro específico em planejamento de contratações.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2019, às 17:19, 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
0532821 e o código CRC EE1BCD4B.

0001325-42.2019.6.02.8000 0532821v1
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Poder Executivo federal.                      (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)                      (Vide Decreto nº 7.546, de
2011)

        § 12.  Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de
tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação
poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo
produtivo básico de que trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001.                   (Incluído pela Medida Provisória nº
495, de 2010)

§ 12.  Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia
de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser
restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o processo produtivo básico
de que trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 2001.                   (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)                  (Vide
Decreto nº 7.546, de 2011)

§ 13.  Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência
do disposto nos §§ 5o, 7o, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma
delas.                  (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)

§ 14.  As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.                     
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 15.  As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação
quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros.                      (Incluído pela Lei Complementar nº
147, de 2014)

Art. 4o Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm
direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer
cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos
trabalhos.

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele
praticado em qualquer esfera da Administração Pública.

Art. 5o  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda
corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento
das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer,
para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando
presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente,
devidamente publicada.

§ 1o  Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato
convocatório e que lhes preservem o valor.

§ 2º A correção de que trata o parágrafo anterior correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que
atenderam aos créditos a que se refere.

§ 2o  A correção de que trata o parágrafo anterior cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à
conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se referem.                     (Redação
dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 3o  Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único,  deverão ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.                       (Incluído pela Lei nº 9.648, de
1998)

Art. 5o-A.  As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.                      (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de
2014)

Seção II
 Das Definições

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se:
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I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou
indireta;

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como:
demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte,
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;

III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV - Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros;

V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte e
cinco) vezes o limite estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei;

VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em
licitações e contratos;

VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios;

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros, sob qualquer das seguintes
modalidades:

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes
regimes:                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de
unidades determinadas;

c) (VETADO)

c) (Vetado).                    (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de
materiais;

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as
etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao
contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em
condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi
contratada;

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas
indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do
prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e
montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como
suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter
competitivo para a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e
condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a
estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos
propriamente avaliados;
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PREFÁCIO 
 
O IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas edita Orientações Técnicas, visando 
uniformizar o entendimento da legislação e práticas pertinentes à Auditoria de Obras Públicas. 

Esta OT – IBR 002/2009 define Obras e Serviços de Engenharia e foi elaborada com base em debates 
de âmbito nacional, por técnicos envolvidos diretamente com Auditoria de Obras Públicas e em 
consonância com a legislação e normas pertinentes.  
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1. OBJETIVOS 

Esta Orientação Técnica visa uniformizar o entendimento quanto à definição de Obra e de Serviço de 
Engenharia, para efeito de contratação pela administração pública. 

2. REFERÊNCIAS 

As Leis, Normas, Atos e demais documentos a seguir relacionados foram especialmente considerados 
na edição desta Orientação Técnica, sem prejuízo de outros ordenamentos da legislação nacional.  

Lei Federal nº 8.666/93 Institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública. 

Lei Federal nº 5.194/66 Regulamenta o exercício das profissões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências. 

OT IBR 001/2006 Define o Projeto Básico 

 

3. DEFINIÇÃO DE OBRA  

Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja 
necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de 
profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. 

Para efeito desta Orientação Técnica, conceitua-se: 

3.1 - Ampliar: produzir aumento na área construída de uma edificação ou de quaisquer 
dimensões de uma obra que já exista. 

3.2 - Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova. 

3.3 - Fabricar: produzir ou transformar bens de consumo ou de produção através de 
processos industriais ou de manufatura. 

3.4.- Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas 
características anteriores abrangendo um conjunto de serviços.  

3.5 - Reformar: consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo, 
desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função 
de sua utilização atual. 

 

4. DEFINIÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 

 
Serviço de Engenharia é toda a atividade que necessite da participação e acompanhamento de 
profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como: consertar, instalar, 
montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta 
definição as atividades profissionais referentes aos serviços técnicos profissionais especializados de 
projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, 
auditorias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento. 

Para efeito desta Orientação Técnica, conceitua-se: 

4.1 - Adaptar: transformar instalação, equipamento ou dispositivo para uso diferente daquele 
originalmente proposto. Quando se tratar de alterar visando adaptar obras, este 
conceito será designado de reforma. 
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4.2. -  Consertar: colocar em bom estado de uso ou funcionamento o objeto danificado; 
corrigir defeito ou falha. 

4.3 - Conservar: conjunto de operações visando preservar ou manter em bom estado, fazer 
durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas condições de conforto e 
segurança previsto no projeto. 

4.4 - Demolir: ato de por abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer obra ou suas partes. 

4.5 - Instalar: atividade de colocar ou dispor convenientemente peças, equipamentos, 
acessórios ou sistemas, em determinada obra ou serviço. 

4.6. - Manter: preservar aparelhos, máquinas, equipamentos e obras em bom estado de 
operação, assegurando sua plena funcionalidade.  

4.7- Montar: arranjar ou dispor ordenadamente peças ou mecanismos, de modo a compor 
um todo a funcionar. Se a montagem for do todo, deve ser considerada fabricação. 

4.8 - Operar: fazer funcionar obras, equipamentos ou mecanismos para produzir certos 
efeitos ou produtos.  

4.9 - Reparar: fazer que a peça, ou parte dela, retome suas características anteriores. Nas 
edificações define-se como um serviço em partes da mesma, diferenciando-se de 
recuperar.  

4.10- Transportar: conduzir de um ponto a outro cargas cujas condições de manuseio ou 
segurança obriguem a adoção de técnicas ou conhecimentos de engenharia. 

 
 

5. LISTA EXEMPLIFICATIVA DE OBRAS DE ENGENHARIA  

As atividades relacionadas a seguir atendem à definição estabelecida no item 3 desta Orientação 
Técnica, sendo que aquelas não incluídas na listagem deverão ser estudadas em particular: 

5.1. Construção,reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de: 
 

 Edificações; 

 Vias Públicas; 

 Rodovias; 

 Ferrovias; 

 Aeroportos; 

 Portos;  

 Hidrovias; 

 Canais; 

 Usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e nucleares; 

 Barragens; 

 Açudes; 

 Gasodutos e oleodutos; 

 Pontes e Viadutos; 

 Túneis; 

 Galerias; 

 Adutoras, estações de tratamento e redes de distribuição de água; 

 Obras de saneamento, drenagem e irrigação;  

 Linhas de transmissão, redes de distribuição e subestações de energia elétrica;  

 Muros de arrimo e obras de contenção; 

 Refinarias, plataformas de prospecção e exploração de petróleo; 

 Recuperação  ou ampliação, por meio de dragagem, de canal de aproximação em Portos; 

 Sistemas de tratamento de resíduos sólidos, incluindo aterros sanitários e usinas de 
compostagem. 
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6. LISTA EXEMPLIFICATIVA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

As atividades relacionadas a seguir atendem à definição estabelecida no item 4 desta Orientação 
Técnica, sendo que aquelas não incluídas na listagem deverão ser estudadas em particular. 

6.1. Conservação, reparação ou manutenção de: 
 

 Edificações; 

 Vias Públicas; 

 Rodovias; 

 Ferrovias; 

 Aeroportos; 

 Portos;  

 Hidrovias; 

 Canais; 

 Usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas e nucleares; 

 Barragens; 

 Açudes; 

 Gasodutos e oleodutos; 

 Pontes e Viadutos; 

 Túneis; 

 Galerias; 

 Adutoras, estações de tratamento e redes de distribuição de água; 

 Redes e sistemas de tratamento de esgoto,  

 Redes de drenagem e irrigação;  

 Linhas de transmissão, redes de distribuição e subestações de energia elétrica;  

 Muros de arrimo e obras de contenção; 

 Refinarias, plataformas de prospecção e exploração de petróleo; 
 

6.2. Conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparo, adaptação, manutenção nas 
atividades desenvolvidas em: 
 

 sistemas de alarmes em edificações; 

 sistemas de combate à incêndio; 

 sistemas de ventilação e exaustão; 

 sistemas de climatização e ar condicionado; 

 elevadores e escadas rolantes; 

 sistemas de telefonia e comunicação de dados; 

 sistemas de supervisão e automação predial; 

 instalações elétricas, de iluminação, hidrossanitárias, de águas pluviais, de sonorização 
ambiente, de comunicação e dados; 

 sistemas de controle de acesso ou circuito fechado de televisão; 

 sistemas de proteção contra descargas atmosféricas; 

 Demolições e implosões; 

 Sinalização horizontal e vertical de vias públicas, rodovias, ferrovias e aeroportos; 

 Paisagismo; 

 Sistemas de tratamento de resíduos sólidos, incluindo aterros sanitários e usinas de 
compostagem 

 
 
6.3. As atividades relacionadas a seguir também enquadram-se como Serviços de Engenharia:   

 Estudos de Viabilidade técnica e econômica; 

 Elaboração de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo; Estudos técnicos; Pareceres; 

 Perícias e avaliações; 

 Assessorias ou consultorias técnicas; 

 Auditorias de Obras e Serviços de Engenharia;  

 Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
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 Estudos de Impacto Ambiental; 

 Ensaios tecnológicos; 

 Levantamentos topográficos, batimétricos e geodésicos; 

 Levantamentos aerofotogramétricos; 

 Sondagens ou outros procedimentos de investigação geotécnica; 
 

 

7. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES QUANTO AOS ENQUADRAMENTOS 

7.1. A obra é um conjunto orgânico de serviços que, agregados, se complementam e formam um todo 
com função definida e completa. O enquadramento como obra ou serviço de engenharia deve ser feito 
em função do objeto a ser executado, e da ação ou atividade definida nos itens 3 e 4, sendo 
independente de quantidade, porte ou custo; 
 
7.2. A análise de enquadramento de Obras e Serviços de Engenharia depende de conhecimento técnico 
específico em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66; 
 
7.3. Para o correto enquadramento é indispensável a perfeita caracterização do objeto a ser contratado, 
sucinta e clara. 
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ANEXO I - FLUXOGRAMA PARA ENQUADRAMENTO 
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1. O objeto a ser contratado deverá estar perfeitamente caracterizado. A partir dessa 
caracterização será feita a análise de enquadramento; 

2. Verificar se para a realização do objeto a ser contratado será necessária a utilização de 
conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais habilitados 
conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66. 

Se a condição do item 2 não for verdadeira, não é obra ou serviço de engenharia. 

3. Se a condição do item 2 for verdadeira, verificar se para a realização do objeto trata-se ação de 
construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem; 

4. Se para a realização do objeto a ser contratado confirmem-se os itens 2 e 3, enquadra-se como 
Obra de Engenharia; 

5. Se a condição do item 3 não for verdadeira, verificar se a realização do objeto é atividade tal 
como: consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou 
ainda, demolir; 

6. Se para a realização do objeto a ser contratado confirmem-se os itens 2 e 5, enquadra-se como 
Serviço de Engenharia; 

7. Se a condição do item 5 não for verdadeira, verificar se a realização do objeto trata-se de 
serviços técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos estudos técnicos, 
pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização, supervisão ou 
gerenciamento; 

8. Se para a realização do objeto a ser contratado confirmem-se os itens 2 e 7, enquadra-se como 
Serviço de Engenharia; 

9. Se a condição do item 2 ou do item 7 não forem verdadeiras, não é obra ou serviço de 
engenharia. 
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ANEXO II - EXEMPLOS PRÁTICOS DE ENQUADRAMENTO:  

 
 

1. Construção de escola em alvenaria, com 350 m², conforme projeto. 
 
Solução: 
 

a) Para a construção de edificação, a partir descrição do objeto a ser contratado, existe 
necessidade de utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de 
profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66,  

b) Trata-se da ação de “construir”, de acordo com o item 3.2 desta Orientação Técnica; 

c) Enquadra-se como Obra de Engenharia, conforme o item 3 desta Orientação Técnica. 

 

2. Construção de um hospital de 150 leitos, conforme projeto de engenharia, e contratação 
em separado de instalação de sistema de ar condicionado central. 

Solução: 
 

a) Para a construção da edificação do hospital, analogamente ao exemplo nº 1, enquadra-se como 
Obra de Engenharia; 

b) Para a instalação do sistema de ar condicionado central, verifica-se que será necessária a 
utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais 
habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, no entanto observando-se os 
conceitos dos itens 3.1 a 3.5, não é possível enquadrar como Obra de Engenharia; 

c) Dentre os conceitos definidos no item 4 desta Orientação Técnica, a descrição do objeto melhor 
se enquadra com o conceito de “instalar”. 

d) Enquadra-se como Serviço de Engenharia.  

 

3. Substituição de um sistema de ar condicionado central, mais moderno do que  o 
originalmente instalado numa edificação. 

Solução: 
 

a) Para a substituição da instalação do sistema de ar condicionado central verifica-se que será 
necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de 
profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66;  

b) Dentre os conceitos definidos no item 3 desta Orientação Técnica, a descrição do objeto melhor 
se enquadra com o conceito de “reformar”, pois na substituição por um equipamento mais 
moderno irá alterar as características de parte da edificação. Por outro lado, a substituição do 
equipamento exigirá um conjunto de serviços, de conformidade com o item 7.1 desta Orientação 
Técnica; 

c) Enquadra-se como Obra de Engenharia.  

 

Observação: substituição de outros equipamentos, tais como elevadores, são exemplos 
similares. 
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4. Pintura interna de salas de aula de uma escola. 

 
Solução: 
 

a) Se a pintura for apenas de uma ou mais salas, serviços nos quais não se verifica a necessidade 
da utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a participação de profissionais 
habilitados conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, não se enquadra como Obra ou 
Serviço de Engenharia, de acordo com o disposto nos itens 3 e 4 desta Orientação Técnica. 

 

5. Pintura externa de edifício de 10 pavimentos, para conservação rotineira. 

 
Solução: 
 

a) As atividades desenvolvidas para fazer tal pintura necessitam de participação e 
acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, 
principalmente dadas as condições de segurança envolvidas, no entanto observando-se os 
conceitos dos itens 3.1 a 3.5, não é possível enquadrar como Obra de Engenharia; 

b) Dentre os conceitos definidos no item 4 desta Orientação Técnica, a descrição do objeto melhor 
se enquadra com o conceito de “conservar”. 

c) Enquadra-se como Serviço de Engenharia; 
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INFORMAÇÃO Nº 2810 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário da Administração,
 
Em atendendimento ao Despacho GSAD (0532821)

no que solicita atendimento aos itens "b", "c" e "d", do
Despacho AJ-DG (0532733) temos a relatar que:

Item "b") Baseado nos Editais pesquisados em
outros Tribunais, como exemplo ao anexado nestes autos no
evento (0519242) do TRF 5ª Região, entendemos que o objeto
licitatório é de natureza comum para efeito de utilização da
modalidade PREGÃO e com relação  ao OBJETO corresponder
a OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA, conforme Anexos
em eventos(0533215 e 0533218), este último do INSTITUTO
BRASILEIRO DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS em sua
OIRENTAÇÃO TÉCNICA Nº IBR-002/2009 menciona que: 

"4. DEFINIÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA
Serviço de Engenharia é toda a atividade que necessite da
participação e acompanhamento de profissional habilitado
conforme o disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais como:
consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar,
adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se
nesta definição as atividades profissionais referentes aos
serviços técnicos profissionais especializados de projetos e
planejamentos, estudos técnicos, pareceres, perícias,
avaliações, assessorias, consultorias, auditorias, fiscalização,
supervisão ou gerenciamento"...

Desta forma, entendemos que o OBJETO da futura
contratação corresponde a SERVIÇO DE ENGENHARIA;

Item "c"- subitem "c1") Foram realizadas as
alterações no item 5.7 do Anexo I, tornado-as iguais as dos
Anexos I-C, I-D e I-G;

Item "c" - subitem "c2") Neste subitem removemos
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as menções de "Projeto Estrutural" os quais não fazem parte
das contratações;

Item "c" - subitem "c3") Com relação ao item 11 do
Anexo I, onde consta "empreitada por preço global"
divergindo do preâmbulo da minuta do edital, sugerimos que a
SLC enquadre como EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Item "d") realizamos nas obrigações da contratada a
inclusão, evento (0533635): ..."incluir, entre as obrigações
da contratada, a obtenção, junto aos órgãos
competentes, da(s) licença(s)  para execução dos
serviços e as aprovações, consultada a unidade
requisitante.".

 
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 26/04/2019, às 11:35, 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
0533219 e o código CRC 76B166A1.

0001325-42.2019.6.02.8000 0533219v10

Informação 2810 (0533219)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 474



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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Projetos Complementares. Antiga Sede Sinimbu.
BDI.

 

Parecer nº 781 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

    
Senhor Secretário de Administração, 
 
Os autos foram encaminhados pelo Senhor

Assessor Jurídico da Diretoria-Geral (0532717), em
observância à solicitação de Vossa Senhoria contida no
Despacho 0530045, para análise do BDI.

Considerando que esta Assessoria já se manifestou
em várias oportunidades neste Procedimento (0509971,
0517624 e 0521925), além de ter participado de várias
reuniões sobre esta contratação, nos limitamos a analisar,
apenas, a composição do BDI, constante dos Anexo I-H da
minuta do edital (0532187).

Diante do exposto, atestamos a regularidade da
composição do BDI, nos termos dos parâmetros fixados pelo
TCU, recomendando que seja excluída a observação constante
do Anexo I-H (A inserção da alíquota de 4,5% nos imposto,
deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços desonerados),
tendo em vista que a estimativa de preços efetuada por este
Regional não se baseou no SINAPI.

Ressalta-se que, deve permanecer o item i4
(Contribuição Previdenciária) nos Anexos I-E e I-H,
considerando que as empresas licitantes podem optar pelo
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pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (desoneração da folha de pagamento).

 
 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 26/04/2019, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533491 e o código CRC F63B2431.

0001325-42.2019.6.02.8000 0533491v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

PROJETO BÁSICO

1. Objeto:

Contratação de empresa  do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os
Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

2. Local de Prestação 
dos Serviços: Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede
do  TRE/AL,  tomando  como  base  o  Projeto  Arquitetônico  Existente,  doravante
chamado de  Anexo IV,  com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o
melhor atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos
assim ser plenamente justificada a contratação do objeto deste Projeto Básico.
3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS:
a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos
b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos
c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico

4.Habilitação
/qualificação Técnicas:

4.1 A empresa  deverá,  na  data  da  entrega  da proposta,  indicar  expressamente,  um
profissional  de  nível  superior  para  cada  especialidade  do  projeto,  devidamente
registrado  no CREA, que será  o responsável  técnico pelo serviço,  em cujo  acervo
conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por
execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Projeto
Básico.
4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:
4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e
projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de
área construída com complexidade semelhante à deste objeto;
4.2.2  Engenharia  Elétrica  –  Engenheiro  Eletricista  e/ou  eletrônico  com  acervo
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de
edificações  com,  no  mínimo,  1.696,04m²  de  área  construída  com  complexidade
semelhante à deste objeto;
4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos
de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m²  de área construída com
complexidade semelhante à deste objeto.
4.3 Não será  admitido o somatório de áreas  parciais  de  edificações para  efeito  de
comprovação da área construída mínima estabelecida.
4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no
início  da  execução  do  serviço  e  durante  toda  a  sua  execução,  possuir  vínculo
empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da
ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção,
ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, seus
diretores ou seus sócios.
4.5  Apresentar,  no  mínimo,  01(um)  atestado  de  capacidade  técnica  em  nome  da
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

que  comprove  aptidão  da  licitante  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto.
4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone
da pessoa jurídica,  ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para
manter contato com a empresa declarante;
4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
dos  atestados,  podendo,  requisitar  cópias  dos  respectivos  contratos  e  aditivos  e/ou
outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado
como responsável técnico.
Atenção:  fazer  uso  de  técnicas  pertinentes  as  práticas  de  SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ.

5. Serviços a Serem 
Realizados:

5.1  O  contratado  deverá  entregar  à  CONTRATANTE  os  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos),  devidamente  registrados  na  entidade
profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a
contratação da execução das obras das instalações.
5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessários  à  completa  compreensão  dos  serviços  a  serem executados  e  materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários;
5.3.2  Memorial  descritivo  com  as  especificações  técnicas  de  todos  os  erviços
equipamentos  e  instalações,  que  deverão  ser  executados,  bem  como  relatórios  e
memoriais de cálculos que forem necessários;
5.3.3  Orçamento  detalhado  com  cronograma  físico-financeiro  para  licitação  da
execução  da  obra,  incluindo  planilha  de  composição  do  BDI  com  indicação  dos
índices,  assinado  por  profissional  habilitado  e  com  o  registro  no  órgão  técnico
competente – ART do CREA ou RRT do CAU.
5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de
referência  utilizado  para  cada  serviço,  devendo  as  cotações  serem  limitadas
superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de
preferência:
5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI;
5.3.4.2 Nos  casos  em que o SINAPI não  oferecer  custos  unitários  de  insumos  ou
serviços,  poderão  ser  adotados  aqueles  disponíveis  em  tabela  de  referência
formalmente  aprovada  por  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal,
incorporando-se  às  composições  de  custos  dessas  tabelas,  sempre  que  possível,  os
custos de insumos constantes do SINAPI;
5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 
primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 
SINAPI ou tabelas oficiais);
5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.
5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são:
5.5.1 Anteprojeto:
5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 
apenas uma cópia;
5.5.1.2  Relatório  com os  materiais  e  equipamentos  a  serem  adotados,  com custos
comparativos  e  benefícios.  A  fiscalização  irá  escolher  a  opção  mais  viável  à
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administração;
5.5.1.3  Relatório  comparativo  dos  sistemas(se  for  o  caso)  a  serm projetados,  com
custos  comparativos  de  gastos  com  energia,  investimentos  e  manutenção.  A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;
5.5.1.4 Orçamento estimativo.
5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos):
5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93);
5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso –
02 jogos de cópias dos projetos e documentos,  assinados pelos autores e em mídia
digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos);
5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços;
5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos)
5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI);
5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas;
5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos;
5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária.

5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Estudo Preliminar
5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta
que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto
5.6.2 Anteprojeto
5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra;
5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental,  possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto
deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de
execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e
componentes da edificação;
5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através
do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo
o memorial descrito dos sistemas e componentes.
5.6.3 Projetos Complementares Projetos Complementares 
5.6.3.1  É  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes  à  realização  do
empreendimento  a  ser  executado,  com nível  máximo  de  detalhamento  possível  de
todas as suas etapas;
5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;
5.6.3.3  Dentre  as  diversas  alternativas  possíveis  de  serem  implementadas,  a
CONTRATADA  deverá  justificar  a  alternativa  que  ela  eleger  como  a  melhor,
considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final
do trabalho;
5.6.3.4  Além  das  especificações  que  representam  todos  os  detalhes  construtivos
elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto  básico  será  constituído  por  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  e  do  memorial  de  cálculo,  apresentados
naquela etapa de desenvolvimento do projeto;
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do
projeto  básico  contratado,  o  perfil  dos  profissionais  que  a  empresa  vencedora  do
certame  deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os
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requisitos necessários para a habilitação técnica.

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados
com  base  no  Projeto  Arquitetônico  apresentado  pela  CONTRATANTE,  o  Projeto
Executivo  será  construído  por  um  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  apresentado  naquela  etapa  de
desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERÃO  :  
5.7.1 Projeto Luminotécnico e Cabeamento Estruturado - Lógico;
5.7.2 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA;
5.7.3 Projeto  de Climatização;
5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso;
5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.6 Caderno de Encargo( Planilhas e Especificações);

5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme
Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de
resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);
5.8 Compatibilização de todos os projetos:
5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares,  os mesmos deverão ser
analisados  e  compatibilizados  com  o  do  Projeto  Arquitetônico  fornecido  pela
CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos
a fim de evitar conflitos entre eles;
5.8.2  Qualquer  elemento  proposto  que  venha  a  interferir  ou  impactar  na  estética
arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e
Reparo(SMR) do Tribunal.
5.8.3  Os  desenhos  de  projeto  deverão  ser  apresentados  através  de  tecnologia
digital(software  Autocad).  A entrega  final  dos  desenhos  e  documentos  de  projeto
deverá ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em
papel.

6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

6.1 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo
111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter
definitivo  dos  projetos  desenvolvidos  e  resultados  produzidos  decorrentes  desta
licitação,  entendendo-se  por  resultados  quaisquer  estudos,  relatórios,  descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais,
fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e
qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel
ou mídia eletrônica.
6.2 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as
seguintes informações:
6.2.1 Identificação da CONTRATANTE;
6.2.2  Identificação  da  CONTRATADA  e  do  autor  do  projeto:  nome,  registro
profissional e assinatura;
6.2.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica;
6.2.4 Identificação da etapa de projeto;
6.2.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
6.2.6 Demais dados pertinentes.
6.3 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares:
6.3.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios
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 Públicos Federais;
6.3.2 Normas da ABNT e do INMETRO;
6.3.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
6.3.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.
6.3.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento
provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:
a) Memorial Descritivo;
b) Memorial de Cálculo;
c) Lista de materiais;
d) Desenhos;
e) Documentos Complementares;
d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA-
AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL;
e)  Pranchas  com  todos  os  detalhes  ou  elementos  necessários  e  indispensáveis  à
compreensão e execução dos serviços.

6.3.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:

a) planilha orçamentária;
b) composições de preços;
c) cronograma físico-financeiro;
d) curva ABC de insumos e serviços;
e) memorial descritivo;
f) cotações de preços;
g) desenhos;
h) documentos complementares
i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista.

7. Orientações Gerais

7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das condições do
imóvel  objeto  desta  contratação.  Caso  opte  pela  realização  da  vistoria,  deverá  emitir
DECLARAÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  PRÉVIO  dos  locais  de  trabalho,  não  se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. No
caso  da  não  realização  da  vistoria  prévia,  a  CONTRATADA  deverá  emitir  uma
DECLARAÇÃO assumindo todos  os  ônus  da  não  execução  da  vistoria,  não  se  admitindo
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços;
7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao
CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste Projeto
Básico;
7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
do  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT)  relativa  ao  objeto  deste  Projeto  Básico,
devidamente quitada(o);
7.4  Deverá  efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos
serviços.
7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas do
objeto deste Projeto Básico;
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7.6  Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços devem ser
submetidos à avaliação do TRE/AL;
7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação;
7.8  A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 
7.9  Os  serviços  a  serem  executados  devem  contemplar  a  remuneração  de  mão  de  obra
qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos,  mobilização e desmobilização dos
mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos serviços;
7.10  O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim
como de  toda  a  documentação  produzida  na  execução  do  contrato,  ficando  proibida  a  sua
utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL.
7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos arquitetônicos
e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III  –  Tabela Referencial
de Honorários.

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 2.181/97 
 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 218/73
(Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); Nº 1010/2005
(Atribuição de Títulos profissionais);  
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie;
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais

8. Valor Estimado da 
Aquisição

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total
para a execução dos serviços objeto deste  Projeto Básico,  conforme estabelecido em
planilha de preços.

(referências em Anexo III)

9. Legislação, Normas e
Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável:
9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society
for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 
9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias;
9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes;
9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção;
9.1.6  As  qualificações  de  materiais  do  Programa  brasileiro  da  Qualidade  e
Produtividade do Habitat (PBQP_H);
9.2  Demais  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
9.3  O  desenvolvimento  de  todas  as  etapas  do  Serviço  é  de  responsabilidade  da
Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL.
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9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante
autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos
serviços.  Será  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  Contratada  a  supervisão  e
coordenação das  atividades da  subcontratada,  respondendo perante o TRE/AL pelo
rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.
9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível  interface ou
compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.
9.6  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  encargos  trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste Projeto Básico(art. 71 da
Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento
junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços contratados.
9.7 Ficarão  a cargo da  Contratada  a obtenção junto aos órgãos  competentes,  da(s)
licença(s) para execução dos serviços de aprovações e as aprovações, consultadas a
unidade requisitante.

10. Prazo de Entrega

10.1 O Prazo  máximo para  a  entrega  do objeto  será  de  45(quarenta  e  cinco)  dias
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser
emitida pela Unidade Técnica Responsável.
10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução.
10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista
para o início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento
definitivo do objeto.

11. Regime de 
Execução

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificação 
Orçamentária

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL

13. Local de Entrega:
Seção  de  Manutenção  e  Reparos,  no  5º  pavimento  do  edifício-sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090.

14. Unidade 
Fiscalizadora
/Pagamento

14.1 Seção de Manutenção e Reparos.
14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes
da execução dos serviços correspondentes.
14.3  A execução  do  Contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  servidor
responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta,
sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão
parte do processo contratual. 
14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança  constando  de  forma  discriminada  a  efetiva  realização  dos  serviços
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-
corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
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14.5  O  Pagamento  será  realizado  em  parcelas,  conforme  Cronograma  Físico-
Financeiro,  após  as  conclusões  dos  serviços,  no  prazo  de  até  10(dez)  dias  úteis,
contados  da  data  da  apresentação  da  fatura,  após  a  aprovação  dos  serviços  pelo
TRE/AL,  conforme  determina  o  artigo  40,  inciso  XIV,  alínea  a  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:
15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel  cumprimento de todas as  disposições  e  acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor;
15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
15.2.1  Solução  construtiva  racional,  elegendo  sempre  que  possível  sistema  de
modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;
15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de
operação e manutenção;
15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação;
15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento;
15.2.5  Considerar  a  área  de  influência  do  empreendimento,  relacionada  com  a
população e região a serem beneficiadas;
15.3 As  especificações  técnicas  deverão  estabelecer  as  características  necessárias  e
suficientes  ao  desempenho  técnico  requerido  pelo  projeto,  bem  como  para  a
contratação dos serviços e obras.
15.4  Se  houver  associação  de  materiais,  equipamentos  e  serviços,  a  especificação
deverá compreender todo o conjunto,  de modo a garantir  a  harmonização entre os
elementos e o desempenho técnico global.
15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.
15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.
15.7  As  especificações  de  componentes  conectados  a  redes  de  utilidades  públicas
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.
15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações
que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa
e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou
experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE.
15.7  As  especificações  serão  elaboradas  visando  economia  e  desempenho  técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida
útil do componente da edificação.
15.8  Se  a  referência  de  marca  ou  modelo  for  indispensável  para  a  perfeita
caracterização  do  componente  da  edificação,  a  especificação  deverá  indicar,  no
mínimo,  três  alternativas  de  aplicação  e  conterá  obrigatoriamente  a  expressão  “ou
equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.
15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA.
15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto,
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Construção  e  Manutenção  de  Edifícios  Públicos  Federais.  Se  forem  previstos  no
projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá
ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas.
15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem
como  de  técnicas  executivas  constantes  das  Práticas,  deverão  ser  indicados  nas
disposições  os  procedimentos  adequados  de  autorização  da  CONTRATANTE e  de
consulta ao autor do projet

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

ANEXO I

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO PRÉVIO do imóvel
objeto desta contratação;

2.0. Caso ocorra  alguma omissão  neste  Termo de  Referência  valerão  a  melhor  técnica  corrente  e  as
normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
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3.0. A Empresa  Contratada  deverá  apresentar  RELATÓRIO  TÉCNICO  PRELIMINAR,  referente  ao
objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser
utilizado para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente
definidos com a Fiscalização do TRE/AL;

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e
registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo);

d) Identificação do Serviço;

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão),

f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na
ABNT e  deverá  ser  indicada  a  simbologia  utilizada  através  de  legenda  clara  e  objetiva,  que  permita  a  perfeita
compreensão dos dados levantados.

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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ANEXO  III

PLANILHAS E TABELAS 

PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO

ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR
UNID em R$

 VALOR PARCIAL em
RS

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado  3.392,08 m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV 3.392,08 m²

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)
3.392,08 m²

VALOR TOTAL: R$ 
                                                              

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
Diante da Informação 2810 (0533219), antes de

remeter o feito á SLC, para ajustar a minuta do edital,
considerando os apontamentos da SMR e o conteúdo do
Projeto Básico revisado (0533635), além do Parecer 781, da
ACAGE (0533491), submeto o feito à AJ-DG, para que se
pronuncie sobre a viabilidade de se proceder à contratação
com uso de certame na modalidade pregão.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 20:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533935 e o código CRC 72327EB6.

0001325-42.2019.6.02.8000 0533935v1
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PROCESSO : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE.

 

Parecer nº 812 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Secretário de Administração,
 
 
Em face da diligência formulada por esta AJ-DG

(0532733), acerca da natureza do objeto de que trata o
presente procedimento, veio aos autos o entendimento
externado pelo Engenheiro Civil Erivaldo José de Souza,
lotado na SMR,  ora cedido a este Órgão, nos seguintes
termos:

 
"Baseado nos Editais pesquisados em
outros Tribunais, como exemplo ao
anexado nestes autos no evento
(0519242) do TRF 5ª Região,
entendemos que o objeto licitatório é
de natureza comum para efeito de
utilização da modalidade PREGÃO e
com relação  ao OBJETO corresponder a
OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA,
conforme Anexos em
eventos(0533215 e 0533218), este último
do INSTITUTO BRASILEIRO DE
AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS em
sua ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº IBR-
002/2009 menciona que: 
"4. DEFINIÇÃO DE SERVIÇO DE
ENGENHARIA Serviço de Engenharia é
toda a atividade que necessite da
participação e acompanhamento de
profissional habilitado conforme o
disposto na Lei Federal nº 5.194/66, tais
como: consertar, instalar, montar, operar,
conservar, reparar, adaptar, manter,
transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se
nesta definição as atividades profissionais
referentes aos serviços técnicos
profissionais especializados de projetos e
planejamentos, estudos técnicos,
pareceres, perícias, avaliações,
assessorias, consultorias, auditorias,
fiscalização, supervisão ou
gerenciamento"...
Desta forma, entendemos que o
OBJETO da futura contratação
corresponde a SERVIÇO DE
ENGENHARIA;"
(Grifos não constam do original.)

 
Neste ponto, de interesse trazer aos autos

elementos e informações acerca da incerteza que ainda
circunda o tema, conforme se extrai do  MANUAL DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - Fundamentos da Licitação e
Contratação, da Advocacia-Geral da União:
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"5.4. Pregão para serviços de
engenharia
 
No âmbito federal, a aquisição de bens
comuns e a contratação de serviços
comuns devem ser realizadas
obrigatoriamente por meio da modalidade
pregão (Decreto n. 5.450/2005, art. 4º),
preferencialmente na sua forma
eletrônica. Como é cediço, consideram-se
comuns aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais do mercado
(Lei n. 10.520/2002, art. 1º, parágrafo
único).
Consequentemente, a utilização do
pregão depende exclusivamente das
características intrínsecas do objeto a ser
contratado ou do serviço a ser executado
e não do alto grau de capacidade técnica
dos profissionais necessários à execução
(TCU, Ac 1.114/2006 e Ac 1.356, ambos
do Plenário), desde que o objeto seja
perfeitamente definido de acordo com
padrões de mercado, possa teoricamente
ser realizado sem diferenças técnicas de
execução entre eventuais empresas
concorrentes, a utilização do pregão
passa a ser obrigatória, como se refere a
doutrina:
“Em aproximação inicial do tema, pareceu
que ‘comum’ também sugeria
simplicidade. Percebe-se, a seguir, que
não. O objeto pode portar complexidade
técnica e ainda assim ser ‘comum’, no
sentido de que essa técnica é
perfeitamente conhecida, dominada e
oferecida pelo mercado. Sendo tal técnica
bastante para atender às necessidades da
Administração, a modalidade pregão é
cabível a despeito da maior sofisticação
do objeto. (...) o objeto comum para fins
de cabimento da licitação por pregão não
é mero sinônimo de simples, padronizado
e de aquisição rotineira. Bens e serviços
com tais características estão incluídos
na categoria de comuns da Lei
10.520/2002, mas não só. Bens e serviços
com complexidade técnica, seja na sua
definição ou na sua execução, também
são passíveis de ser contratados por meio
de pregão. O que se exige é que a técnica
neles envolvida seja conhecida no
mercado do objeto ofertado,
possibilitando, por isso, sua descrição de
forma objetiva no edital.” (Jessé Torres
Pereira Junior – Comentários à Lei de
Licitações e Contratos da Administração
Pública, 6ª ed., Renovar, 2003, p.1006.) 
 
O Parecer n. 075/2010-DECOR/CGU/AGU,
elaborado pela Dra. Luisa Ferreira Lima
(de leitura obrigatória) define serviços
comuns de engenharia no seguinte
sentido:
“(...) pode definir serviço comum de
engenharia como aquele que obedece a
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padrões de desempenho e qualidade que
podem ser definidos objetivamente no
edital, estando disponível a qualquer
tempo no mercado próprio, com
características, quantidades e qualidades
padronizadas, sem alta complexidade
técnica, e sem necessidade de
acompanhamento e atuação relevante e
proeminente de um engenheiro
especializado.”
   
Portanto, a realização do pregão para a
contratação de serviços comuns –
incluindo os de engenharia – tem sido
bem aceito na doutrina, vez que
(1) não existe restrição legal na Lei n.
10.520/2002 e
(2) que a vedação contida no art. 6º do
Decreto n. 5.450/2005 se aplica apenas às
obras de engenharia.
Muito embora o art. 5º do Decreto n.
3.555/2000 afirme textualmente que “a
licitação na modalidade de pregão não se
aplica às contratações de obras e serviços
de engenharia”, deve-se adotar o
entendimento de que este último
dispositivo foi afetado pelo art. 6º do
Decreto n. 5.450/200553; demais disso, a
redação inicial do referido decreto previa
expressamente a utilização do pregão
para serviços de “manutenção de bens
imóveis” (Anexo II revogado), o que deve
ser entendido como serviços comuns de
engenharia.
Registre-se, por oportuno, a existência de
alguns julgados que mencionavam a
possibilidade de utilização do pregão
inclusive para a contratação de obras
comuns de engenharia. Entretanto, a
Súmula n. 257/2010 do Tribunal de
Contas da União veio uniformizar o
entendimento, no seguinte sentido:
“O uso do pregão nas contratações de
serviços comuns de engenharia encontra
amparo na Lei nº 10.520/2002”
Súmula/TCU nº 257/2010 (DOU de
05.05.2010, S. 1, p. 93)
 
Porém, o Conselho Federal de Engenharia
e Agronomia (Confea), contrariando a
firme orientação já consolidada sobre a
posição defendida no Parecer n.
075/2010/DECOR/CGU/AGU,   tornou
pública a Decisão n. 2467/2012-Plenário
por meio da qual afirmou que os
“...serviços que exigem habilitação legal
para sua elaboração ou execução, com a
obrigatoriedade de emissão da devida ART
perante o Crea, tais como projetos,
consultoria, fiscalização, supervisão e
perícias, jamais poderão ser classificados
como comuns, dada a sua natureza
intelectual, científica e técnica, fatores
que resultam em ampla complexidade
executiva, exigindo portanto profissionais
legalmente habilitados e com as devidas
atribuições, conforme também detalha o
art. 13 da Lei 8.666, de 1993, não se
admitindo a sua contratação pela
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modalidade Pregão”.
 
Porém, reitera-se que a mencionada
“ampla complexidade executiva” não
impede a utilização da modalidade pregão
para serviços de engenharia, vez que o
fator determinante é a padronização do
serviço no mercado, independentemente
da necessidade de utilização de
profissionais legalmente habilitados
(Acórdão n. 1.039/2010-Plenário 56 NAJ-
MG, Orientação Normativa n. 13/2009),
muito embora não seja suficiente para
caracterizá-los como comuns o simples
fato de estarem os serviços vinculados a
diversas normas técnicas que estabelecem
apenas padrões mínimos a serem
seguidos."

 
Sobre a atualidade da discussão, de relevo

transcrever recentíssimo artigo do administrativista J. U.
Jacoby Fernandes, publicado em seu Informativo Fórum
Jacoby de Gestão Pública (http://bidforum.com.br/?
key1=TREALBID&key2=Z5Q6&key3=50B6F1EC):

 
 

"TCU publica novo acórdão sobre
contratação de serviços comuns de
engenharia por pregão
Posted on 23 de abril de
2019 adminPosted in ARTIGOS
por J. U. Jacoby Fernandes
O Pregão é uma modalidade de licitação
criada com o objetivo de efetuar o
processo de compras públicas de bens e
serviços comuns com maior eficiência
para a administração. O conceito de
serviços comuns está previsto na própria
Lei nº 10.520/2002, como aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações usuais
no mercado.
Como a norma se refere à qualidade, é
fácil inferir que mesmo em se tratando de
bem ou serviço comum, pode a
Administração definir características que
restringem a competição, desde que tenha
por objetivo assegurar a qualidade ou o
melhor desempenho e que essas
restrições sejam facilmente
compreendidas no mercado e que, nos
termos do art. 3º, inc. III, da Lei nº
10.520/2002, sejam justificadas nos autos
do processo.
Há, porém, uma relevante discussão
entre o Poder Público e os
empresários acerca da aplicação do
pregão para contratação de serviços
de engenharia. Isso ocorre em razão
de representantes do setor
rejeitarem a caracterização de
“serviços comuns de engenharia”,
alegando que tais serviços sempre
são especializados e, portanto, sem a
possibilidade de serem licitados por
pregão.
O tema, inclusive, foi discutido durante a
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primeira audiência pública realizada no
Ministério da Economia, em Brasília/DF,
sobre a proposta de alteração do Decreto
nº 5.450/2005 que regulamenta o pregão
eletrônico. Na oportunidade, Andréa
Ache, da Coordenação-Geral de Normas,
defendeu que o Ministério da Economia,
na primeira minuta proposta, apenas
havia consolidado o que o TCU já
assentou como sua interpretação. Ela
mencionou a previsão da Súmula nº 257,
que estabeleceu “O uso do pregão nas
contratações de serviços comuns de
engenharia encontra amparo na Lei nº
10.520/2002”.
Efetivamente, o TCU mantém a
posição sobre a possibilidade do
pregão para serviços comuns de
engenharia. Em julgado recente, o
TCU ampliou a descrição dos serviços
no seguinte sentido:
São considerados serviços comuns,
tornando obrigatória a utilização do
pregão, preferencialmente em sua
forma eletrônica, os serviços de
engenharia consultiva com padrões
de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos
no edital de licitação, por meio de
especificações usuais no mercado
(art. 1º da Lei 10.520/2002 c/c art. 4º
do Decreto 5.450/2005).1

É certo que a interpretação do TCU
não é vinculativa, mesmo sumulada,
mas todos sabem a relevância da
interpretação no julgamento de
contas. É importante também
considerar que a manifestação dos
representantes do setor de
engenharia e arquitetura é válida,
afinal há uma lacuna na definição do
que efetivamente se enquadra em
serviço de engenharia e o que
efetivamente é “obra” e, assim,
vedada a licitação por pregão.
Consideramos que a nova norma pode
deixar a distinção mais clara,
fortalecendo a segurança jurídica. É
notório e louvável o esforço da equipe do
Ministério da Economia, em especial
Renato Fenili, Andréa Ache e Wesley
Lira, em encontrar um texto de consenso
entre os setores público e privado na
busca por uma melhor eficiência na
gestão.
Na última minuta da proposta
apresentada, buscou-se encontrar um
conceito para os serviços comuns de
engenharia:
Art. 3º Para os efeitos deste Decreto,
consideram-se:
[…]
VII – Serviços comuns de engenharia:
toda a atividade ou conjunto de atividades
que necessite da participação e
acompanhamento de profissional
engenheiro habilitado conforme o
disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de
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dezembro de 1966, e cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pela
Administração, mediante especificações
usuais de mercado.2

É certo que a proposta não é o que o
setor da construção civil deseja, mas já
estabelece alguns critérios objetivos para
a caracterização dos serviços comuns de
engenharia. Poderia o Ministério da
Economia destacar que os serviços de
natureza predominantemente intelectual,
em especial na elaboração de projetos,
cálculos, fiscalização, supervisão e
gerenciamento e de engenharia
consultiva em geral e, em particular, para
a elaboração de estudos técnicos
preliminares e projetos básicos e
executivos, não se submetem ao pregão
eletrônico. A medida daria mais
segurança a todos.
O Governo Federal, agora, trabalha na
versão final do novo regulamento do
pregão eletrônico e deverá, em breve,
apresentá-lo à sociedade.
1 TCU. Processo nº 012.522/2018-0.
Acórdão nº 713/2019 – Plenário. Relator:
ministro Bruno Dantas.
2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Minuta
de Decreto. Regulamenta a modalidade de
licitação pregão, na forma eletrônica,
para aquisição de bens e contratação
serviços comuns, inclusive os serviços
comuns de engenharia e dispõe sobre o
uso da cotação eletrônica, no âmbito da
União. Disponível
em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/Minuta-
Decreto-Prego_audincia.pdf. Acesso em:
22 abr. 2019."
 
(Grifos não constam do original.)

 
Com esses apontamentos, em que se destacam a

atualidade e a indefinição sobre o tema, é certo que de acordo
com o que preconiza  Orientação Normativa  AGU nº 54, de
25/04/2014 "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." 

   
Sendo assim, parece de bom alvitre, em

homenagem ao artigo 75, VI,  da Resolução TRE-AL
nº 15.904/2018 - Regulamento da Secretaria e para
aperfeiçoamento da instrução, que a Seção de Manutenção de
Reparos manifeste-se conclusivamente acerca do tema.

 
Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 02/05/2019, às 14:54, 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
0534876 e o código CRC F3449E1A.

0001325-42.2019.6.02.8000 0534876v17

Parecer 812 (0534876)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 496



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

 

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.
Em face do Parecer 812, da AJ-DG (0534876),

devolvo os autos à SMR para manifestação conclusiva na
forma ali solicitada, no que concerne à natureza dos serviços
para efeito de enquadramento da modalidade licitatória.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/05/2019, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535347 e o código CRC C9885804.

0001325-42.2019.6.02.8000 0535347v1
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INFORMAÇÃO Nº 2905 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário de Administração,
 
 Este setorial manifesta-se conclusivamente que o

objeto licitatório é de natureza comum para efeito de
utilização da modalidade PREGÃO.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/05/2019, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535357 e o código CRC 45547D21.

0001325-42.2019.6.02.8000 0535357v3
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DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.
Com o pronunciamento veiculado na Informação

2905 (0535357), consulto a Assessoria Jurídica se podemos
encaminhar o feito à SLC, para adequar a minuta à
modalidade licitatória pregão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/05/2019, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535389 e o código CRC 0D833BC7.
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DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.
À SAD,
 
 
Para complementação da instrução, e caso seja  no

sentido de ser o presente objeto do tipo comum, sugere-se o
encaminhamento dos autos à SLC,  para as necessárias
alterações.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 02/05/2019, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535411 e o código CRC 3760207B.
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DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.
Retornem os autos à SMR, para que o Sr.

Chefe convalide os atos realizados pela Unidade, em atenção
ao disposto no art. 75, VI, da Resolução TRE-AL nº
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria), inclusive no que
respeita à Informação 2905 (0535357).

Após, solicito remeter o feito à SLC, para
adequação da minuta do edital, em atenção ao Despacho AJ-
DG 0535411.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/05/2019, às 18:34, 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
0535423 e o código CRC 5DE32B40.
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DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2019.
À COSEG.
 
Senhor Coordenador,
Em atenção ao disposto no art. 75, VI, da

Resolução TRE-AL nº 15.904/2018 (Regulamento da
Secretaria), declaro estar de acordo com os atos praticados
pela Seção de Manutenção e Reparos nos autos do processo
administrativo SEI Nº 0001325-42.2019.6.02.8000, inclusive
no que respeita à Informação 2905 (0535357).

Em paralelo, remeto o feito à SLC, para adequação
da minuta do edital, em atenção ao Despacho AJ-DG 0535411.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 03/05/2019, às 08:30, 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
0535530 e o código CRC F18F4A81.

0001325-42.2019.6.02.8000 0535530v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2019.
Sigam os autos à SLC para converter a minuta à

modalidade pregão e submetê-la à análise da Assessoria
Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/05/2019, às 18:09, 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
0536170 e o código CRC 39025F0A.

0001325-42.2019.6.02.8000 0536170v1
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 03/05/2019 | Edição: 84 | Seção: 1 | Página: 54

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Pro�ssões Liberais/Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

RESOLUÇÃO Nº 1.116, DE 26 DE ABRIL DE 2019

Estabelece que as obras e os serviços no âmbito da Engenharia
e da Agronomia são classi�cados como serviços técnicos
especializados.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, no uso das atribuições que lhe

confere a alínea "f", do art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e

Considerando que a Lei n° 5.194, de 1966, regulamenta o exercício pro�ssional da Engenharia e da

Agronomia;

Considerado que o art. 1° da Lei n° 5194, de 1966, de�ne que as pro�ssões de Engenharia e de Agronomia

são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem no aproveitamento e

utilização de recursos naturais, na execução de meios de locomoção e comunicações, de edi�cações,

serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, de instalações e meios de acesso a costas, cursos, e

massas de água e extensões terrestres, bem como no desenvolvimento industrial e agropecuário;

Considerando que, conforme previsto na Lei n° 5.194, de 1966, os pro�ssionais diplomados nas áreas

abrangidas pelo Sistema Confea/Crea somente poderão exercer suas pro�ssões após o registro nos

Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia;

Considerando que a obrigatoriedade de registro pro�ssional, estabelecida pela Lei nº 5.194, de 1966,

decorre da comprovação de quali�cação e da consequente habilitação para a prática e aplicação de

soluções técnicas especializadas para a realização de obras e serviços de engenharia, o que exclui deste

campo de atividades a atuação de pessoas leigas no assunto;

Considerando que o art. 7° da Lei nº 5.194, de 1966, de�ne as atividades e atribuições dos pro�ssionais do

Sistema Confea/Crea, incluindo neste rol as competências para planejamento ou projeto, em geral, de

regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, para exploração de recursos naturais e

desenvolvimento da produção industrial e agropecuária, para elaboração de estudos, projetos, análises,

avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica, atividades de ensino, pesquisa,

experimentação e ensaios, �scalização, direção e execução de obras e serviços técnicos, bem como

produção técnica especializada, industrial ou agropecuária;

Considerando que a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, institui a Anotação de Responsabilidade

Técnica na execução de obras e na prestação de serviços de Engenharia e Agronomia;

Considerando que as obras e os serviços de Engenharia e de Agronomia envolvem riscos à sociedade, ao

seu patrimônio e ao meio ambiente, em face da própria natureza das atividades desenvolvidas;

Considerando que obras e serviços de Engenharia e de Agronomia podem admitir diferentes

metodologias ou tecnologias em sua consecução;

Considerando que ajustes no planejamento e na execução da obra ou do serviço são frequentemente

necessários para a entrega de um produto �nal que atenda ao interesse público e privado;

Considerando que os padrões de desempenho e qualidade dos serviços e obras de Engenharia e de

Agronomia, por serem objeto de soluções especí�cas e tecnicamente complexas, não podem ser

de�nidos a partir de especi�cações usuais de mercado, carecendo de capacidade técnica intrínseca

apenas aos pro�ssionais legalmente habilitados e com as devidas atribuições;
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Considerando, portanto, que a execução de obras e serviços da Engenharia e da Agronomia possuem

características próprias e envolvem circunstâncias especí�cas, variáveis segundo as peculiaridades do

local em que serão executados;

Considerando que compete ao Confea examinar e decidir em última instância os assuntos relativos ao

exercício das pro�ssões de Engenharia e de Agronomia e conceder atribuições pro�ssionais na área da

Engenharia e Agronomia, resolve:

Art. 1º Estabelecer que as obras e os serviços de Engenharia e de Agronomia, que exigem habilitação legal

para sua elaboração ou execução, com a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, são

serviços técnicos especializados.

§ 1° Os serviços são assim caracterizados por envolverem o desenvolvimento de soluções especí�cas de

natureza intelectual, cientí�ca e técnica, por abarcarem risco à sociedade, ao seu patrimônio e ao meio

ambiente, e por sua complexidade, exigindo, portanto, pro�ssionais legalmente habilitados e com as

devidas atribuições.

§ 2° As obras são assim caracterizadas em função da complexidade e da multipro�ssionalidade dos

conhecimentos técnicos exigidos para o desenvolvimento do empreendimento, sua qualidade e

segurança, por envolver risco à sociedade, ao seu patrimônio e ao meio ambiente, e por demandar uma

interação de concepção físico-�nanceira que determinará a otimização de custos e prazos, exigindo,

portanto, pro�ssionais legalmente habilitados e com as devidas atribuições.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOEL KRÜGER
Presidente do Conselho

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À GSAD.
 
Sr. Secretário de Administração,
Anexamos aos presentes autos a Resolução

CONFEA Nº 1.116 de 26/04/2019 (0536400), publicada no
D.O.U. de 03/05/2019. A mencionada Resolução considera que
Obras e Serviços de Engenharia e de Agronomia, por serem
objeto de soluções especificas e tecnicamente complexas, não
podem ser definidos a partir de especificações usuais de
mercado. Essas obras e serviços, na medida em que exigem
para habilitação a emissão da Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), são considerados serviços técnicos
especializados e NÃO SERVIÇOS COMUNS, ficando assim
evidente, de acordo com o texto normativo, que os SERVIÇOS
DE ENGENHARIA não devem se enquadrar na abrangência
legal das licitações através do Pregão.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 06/05/2019, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 06/05/2019, às 13:56, 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
0536403 e o código CRC EE057E14.
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TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  xxxx//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000011332255--4422..22001199..66..0022..88000000  

  
  

MMIINNUUTTAA  
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitação e Contratos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta, 
empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa do ramo da engenharia 
civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do antigo 
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atendendo aos critérios e às 
condições gerais e especiais especificados nos anexos deste Edital. 
 
 O certame será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pela Instrução 
Normativa n° 05 do MARE, de 21 de julho de 1995, alterada pela IN nº 01/2001 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 
8.538/2015, pelo Decreto nº 7.983/2013, pela Resolução nº 15.787/2017 – TRE/AL, pela 
Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 114/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, pela Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão, e pela Portaria n° 212, de 18 de junho de 2001, 
da Presidência deste Tribunal, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, edição de 19 de 
junho de 2001, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Órgão. 
 
 Os envelopes contendo a documentação habilitatória, a proposta técnica e  a 
proposta de preços serão recebidos no dia xx de xxxx de 2019, às 14 horas (horário local), na 
Sala de Pregão do atual edifício-sede do TRE/AL (6º andar), localizado à Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL. A abertura dos envelopes de habilitação se iniciará 
imediatamente após o encerramento do recebimento referido, salvo decisão contrária da 
Comissão Julgadora. 
 
01 - DO OBJETO. 
 
1.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa do ramo da 
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do 
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material 
e mão de obra, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais especificados nos 
anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O prédio em que serão executados os serviços está localizado na Praça Visconde 
de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços empresas especializadas nos serviços 
licitados, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
edital, bem como nos mandamentos legais aplicáveis, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, e tenha especificado como 
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objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível 
com o objetivo desta Tomada de Preços. 
 
2.2. O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE n.º 05/95, são 
válidas como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO. 
 
2.3. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em 
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, 
localizados nas Unidades da Federação, ressaltando-se que o TRE/AL não é unidade 
cadastradora, apenas consultora. 
 
2.4. Não poderão participar desta Tomada de Preços: 
 

a) empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
b) empresas impedidas de contratar com o Poder Público em razão de decisões 
administrativas ou judiciais, enquanto perdurarem os efeitos da punição;  
 
c) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
d) pessoa jurídica que tenha 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 de hierarquia da área encarregada da licitação 
(Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela Resolução nº 229/2016 do CNJ). 
 

d.1) A vedação acima se estende às contratações cujo procedimento 
licitatório  tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estejam no exercício  dos respectivos 
cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após 
a desincompatibilização (Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela 
Resolução nº 229/2016 do CNJ). 

 
2.5. A simples apresentação de proposta pelo licitante corresponde à presunção de 
que inexistem fatos que impeçam sua participação na presente licitação, eximindo assim a 
Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
 
2.6. Para a regular representação da licitante, deverá ser observado o seguinte: 

 
a) O mandatário da licitante deverá se apresentar portando documento de 
identidade e procuração hábil, com a firma do subscritor reconhecida, 
acompanhada de documento que comprove os poderes deste (contrato social, 
estatuto, documento de eleição, procuração com poder de substabelecimento 
etc.); 
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b) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da pessoa jurídica (diretor, 
sócio gerente, etc.), apresentar documento de identidade e cópia do instrumento 
de constituição da licitante; 
 
c) Poderá haver substituição do representante da licitante a qualquer tempo, 
devendo o novo representante preencher as condições das alíneas “a” e “b” 
deste, conforme o caso. 
 
d) Cada mandatário só poderá representar apenas uma empresa. 
 
e) As informações necessárias à representação poderão ser consultadas no 
SICAF. 
 
f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que o 
representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da licitante. 

 
g) Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro 
da CPL-TRE/AL ou, ainda, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
2.6.1 .  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de 
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 
“documentação” e “proposta de preços”, ou quando a Comissão o exigir. 
 

03- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E DAS PROPOSTAS. 
 
3.1. A documentação e a proposta de preços deverão ser entregues no dia, hora e 
local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em envelopes indevassáveis, 
devidamente lacrados (com cola ou lacre) e identificados no frontispício com o nome 
comercial do licitante e com os seguintes dizeres: 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
3.2. Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da documentação 
de habilitação e das propostas 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 Seção de Licitações e Contratos informar sobre o adiamento no sítio 
do TRE/AL na internet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.3. O TRE/AL não se responsabiliza por proposta enviada por via postal ou entregue 
em outro setor do Tribunal que não seja o especificado no preâmbulo deste instrumento. 
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3.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o prazo 
fixado para tanto. 
 
3.5. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma vez 
iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 
influir no resultado final do processo licitatório, ressalvado o disposto nos itens 5.4, 5.7 e 
5.10. 
 
3.6 A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços será realizada 
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL, devendo quaisquer reclamações a respeito serem feitas, no 
momento, pelos seus representantes legais.  
 
3.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
 
04 – DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS. 
 
4.1.  Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
4.1.1. Relativos à habilitação jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, e, ainda, documento de 
eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações; 
 
c) para as sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
d) para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, se a atividade exigir. 
 

4.1.2. Relativos à regularidade fiscal: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outro equivalente na forma da lei. 

 
4.1.2.1. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
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Lei Complementar nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º do Decreto nº 
8.538/2015. 
 
4.1.2.2.  No entanto, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão incluir 
no envelope toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 
I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da divulgação do resultado do julgamento das propostas, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
II - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela administração do TRE/AL quando requerida pelo licitante, a não 
ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para empenho, 
devidamente justificados. 
III - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
4.1.3. Relativo à regularidade trabalhista: Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
4.1.4. Relativos à qualificação técnica:  
 
4.1.4.1. Apresentar prova de Registro de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia  - CREA - da empresa e do profissional indicado como responsável técnico; 
 

4.1.4.2. Indicar expressamente, um profissional de nível superior para cada especialidade 
do projeto, devidamente registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, 
em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no 
CREA, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente 
edital. 
 

4.1.4.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 
 

4.1.4.2.1. 1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo 
estrutural e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 
1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.2.  Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo 
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica 
de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade 
semelhante à deste objeto; 
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4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de 
projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área 
construída com complexidade semelhante à deste objeto. 
 

4.1.4.2.2. Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito 
de comprovação da área construída mínima estabelecida. 
 
4.1.4.2.3. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.1.4.1.1, 
deverão, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir 
vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de 
cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo 
de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de 
serviços ou são seus diretores ou seus sócios. 
 

4.1.4.3.  Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característica, quantidades e prazos com o objeto. 
 

4.1.4.3.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e 
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se 
para manter contato com a empresa declarante. 
 
4.1.4.3.1. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a 
veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e 
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 

4.1.5. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF (conforme 
modelo no ANEXO II), ou seja, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
4.1.6.  Apenas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com os requisitos 
da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no ANEXO VI. 
 
4.1.7.  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo no ANEXO VII), de 
acordo com o § 1º da Instrução Normativa nº 02/2009. 
 
4.1.8. Declaração de Reconhecimento Prévio ou Declaração Assumindo Todos os Ônus, 
conforme a licitante efetue ou não a vistoria, de acordo com os modelos constantes nos 
Anexos VIII e IX, respectivamente. 
 
4.2. Os licitantes cadastrados no SICAF terão sua regularidade verificada via on line, 
ficando dispensados de apresentar os documentos de que trata os subitens 4.1.1 e 4.1.2. 
Todavia, deverão incluir no envelope de documentação uma declaração de inexistência de 
fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo do ANEXO III, assinada por 
representante com poderes para agir em nome da empresa, e o Certificado de Registro 
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Cadastral do SICAF, que pode ser obtido, inclusive, no ACESSO LIVRE (consultas) do site 
www.comprasnet.jus.br. 
 
4.2.1.  A falta de apresentação do CRC pode ser suprida por consulta efetuada pela CPL 
ao site do Comprasnet. 
 
4.3.  Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este 
deverá  apresentar os documentos de habilitação constantes dos itens anteriores para todos 
os consorciados, e ainda os seguintes documentos: 
 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes: 

 
a.1) O seu representante legal devidamente qualificado; 
a.2) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada 
consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens 
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação; 
a.3) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos 
consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, 
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução; 
a.4) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição 
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL, até o término da vigência contratual; 
a.5) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 
jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou diferente dos 
seus consorciados; 
a.6) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos 
consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o 
percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento dos 
serviços previstos; 
a.7) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados deverão 
ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à empresa 
líder; 
a.8) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável (no consórcio de 
empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 
brasileira, a qual será responsável por todas as providências que forem necessárias 
ao atendimento da legislação nacional, inclusive de comércio exterior). 

 
4.3.1. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado: 
 

4.3.1. À empresa líder caberão as seguintes obrigações: 
 
a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio; 
b) Administrar o contrato; 
 
4.3.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma licitação, 
em mais de um consórcio ou isoladamente; 
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4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

 
4.4. Os documentos previstos nesta seção poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro da 
CPL-TRE/AL ou, ainda, quando for o caso, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
4.5. A validade dos documentos será expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, 
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de 90 
(noventa) dias. 
 
4.6. Serão aceitas certidões extraídas da INTERNET, exceto se o órgão expedidor não 
considerar tais certidões hábeis para fazer prova de regularidade. A autenticidade das 
certidões referidas nesta cláusula será averiguada conforme dispuser o órgão expedidor.  
 
4.7. Os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL. 
 
4.8. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 
 
4.9. Junto à documentação, já deverão, preferencialmente, ser apresentados os dados 
do representante da empresa, em especial: nome/razão social, CPF/CNPJ, número da 
identidade, endereço e telefone de contato, podendo ser utilizado o modelo sugerido no 
ANEXO V. 
 
4.10. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, 
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.jus.br). 
 
4.11. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá realizar, ainda,consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 
19/07/2002. 
 
05 - DA PROPOSTA DE PREÇO. 
 
5.1. A proposta de preço deverá ser redigida em português, datilografada ou 
impressa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas deverão ser 
rubricadas e a última, datada e assinada pelo proponente, devendo constar: 
 

a) o nome do proponente, número do CNPJ/MF, inscrição municipal, endereço, telefone, 
fax e dados bancários; 
 
b) o preço global dos serviços ofertados, expresso em moeda nacional, em algarismos 
e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), devendo estar 
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inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive incidências tributárias e 
previdenciárias e outras necessárias à completa execução da prestação contratual; 
 
c) a descrição dos serviços ofertados de acordo com as disposições constantes nos 
Anexos I e I-A deste edital. 

 
d) a Planilha Orçamentária, contendo a composição dos custos, conforme modelo 
constante no Anexo I-C; 
 
e) a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante no Anexo I-E; 
 
f) o Cronograma Físico-Financeiro, no modelo do Anexo I-D. 

 
5.1.1. Os licitantes deverão apresentar, além da composição da taxa do BDI e dos 
encargos sociais, as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens 
da planilha orçamentária. 

5.1.2. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a 
legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, 
observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação 
municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 
proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 
116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

5.1.3.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de 
PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

5.1.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam 
compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão 
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 
3º, da referida Lei Complementar. 

5.1.5. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que 
a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013. 
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5.1.6.  As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na 
composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas 
como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 
5.2. As propostas não poderão estar subordinadas a termo ou condição, nem 
apresentar preços indeterminados. 
 
5.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data 
prevista para entrega e recebimento dos envelopes. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
salvo para sanar evidentes erros formais, dependendo estas alterações de julgamento da 
CPL. 
 
5.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima 
referida, por, no máximo, igual prazo. 
 
5.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 
envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem solicitação ou a convocação de que trata o 
item 10.1, ou a prorrogação de que trata o item 5.5, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
5.7. A falta de data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de 
abertura dos envelopes. 
 
5.8. Se a proposta previr condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste 
edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 
 
5.9.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor de R$ 104.818,67 (cento e quatro mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete 
centavos), que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do 
Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000. 
 

5.9.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que 
compõe a Planilha Orçamentária, tendo como critério os valores disponíveis na planilha 
constante no Anexo I-G. 

 
5.10. Poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL erros meramente matemáticos. 
 
5.11. As omissões de dados que possam ser obtidos em outras fontes apresentadas 
nos envelopes de documentos ou propostas não motivarão desclassificações. 
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5.12. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme juízo de razoabilidade. 
 
5.13. O valor da contratação será fixo e irreajustável. 
 
06 – DA VISTORIA. 
 

6.1.  A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 
condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá 
emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO  dos locais de trabalho (modelo 
constante no Anexo VIII), não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades 
encontradas na execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a 
CONTRATADA deverá emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução 
da vistoria (modelo constante no anexo IX), não se admitindo reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 
 
 

6.1.1. A vistoria prévia poderá ser realizada no imóvel situado na Praça Visconde de 
Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 13h, com 
agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 
2122-7797/7760, junto à Seção de Maanutenção e Reparos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 

07 – DO PROCEDIMENTO. 
 
7.1. Na data, horário e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, a CPL 
receberá, em sessão pública, os envelopes de habilitação e de propostas dos interessados. 
 
7.2. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da Comissão 
Julgadora e pelos representantes dos licitantes e juntados, posteriormente, aos autos do 
processo administrativo. 
 
7.3. Após o encerramento do recebimento dos envelopes, a Comissão Julgadora 
abrirá, publicamente, os referentes às documentações. Em ato contínuo, a CPL poderá 
analisar os documentos habilitatórios, para verificar a regularidade dos licitantes, ou 
suspender a sessão, a fim de julgar isoladamente a habilitação. 
 
7.4. Será inabilitado o licitante que não apresentar documento exigido ou apresentá-
lo formalmente em desacordo com as regras deste instrumento. 
 

7.4.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase subsequente. 
 

7.5.  Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a sessão, para analisar a 
documentação, designando nova data para o prosseguimento da habilitação preliminar. 
 

7.5.1. Caso haja a suspensão da sessão, para julgamento da habilitação, os 
envelopes de propostas, rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes dos 
licitantes, ficarão em poder da Comissão Julgadora. 
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7.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de proposta de 
preços, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
representantes dos licitantes, ficando em poder da Comissão de Licitação. 
 
7.7. Será lavrada ata da sessão de habilitação, mencionando os licitantes, as 
reclamações e impugnações apresentadas, bem como as demais ocorrências relevantes 
para o certame. 
 
7.8. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justificado, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitação. 
 
7.9. Os licitantes serão intimados dos resultados da habilitação consoante os 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Após a intimação referida, 
será aberto o prazo recursal, salvo se todos os licitantes renunciarem expressamente ao 
direito de recorrer. Nesta hipótese, a Comissão poderá dar seguimento ao procedimento 
licitatório. 
 
7.10. A Comissão de Licitação somente devolverá os envelopes de proposta de preços 
dos licitantes inabilitados depois do encerramento do prazo recursal, sem que tenha havido 
recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Poderá haver a devolução, ainda, 
na hipótese do item seguinte. 
 
7.11. No caso de renúncia expressa, por todos os licitantes, ao direito de interpor 
recursos, poderá a Comissão de Licitação, após o julgamento da habilitação, passar 
imediatamente à fase de julgamento das Propostas. 
 
7.12. Ultimada a fase de habilitação, será designada data para a abertura pública dos 
envelopes de propostas. 
 
7.13. Antes da abertura dos envelopes de propostas, os licitantes deverão verificar a 
idoneidade dos lacres. 
 
7.14. A CPL poderá julgar as propostas na própria reunião de abertura ou isoladamente. 
 
7.15. As propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes 
ao ato de abertura dos envelopes. 
 
7.16. No julgamento das propostas, a CPL verificará o atendimento aos requisitos 
formais e materiais estabelecidos neste instrumento e em seus anexos. 
 
7.17. Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, IV; 44, § 2º e 3º, e 48, incisos I e 
II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que: não preencherem as condições estabelecidas nesta 
Tomada de Preços e aquelas que apresentarem preços: excessivos, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, manifestamente inexequíveis, e as propostas com valor superior ao valor 
máximo admitido pela Administração. 
 
7.18. A CPL classificará as propostas regulares, em ordem crescente de preços, 
conforme o tipo de licitação estipulado no preâmbulo deste instrumento. 
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7.19. Os licitantes serão intimados do resultado do julgamento das propostas mediante 
publicação resumida no Diário Oficial da União, exceto se a intimação do resultado ocorrer 
na reunião de abertura das propostas, com todos os licitantes presentes. 
 
7.20. Transcorrido o prazo recursal e julgados os recursos porventura interpostos, o 
procedimento será submetido à autoridade superior, para os atos de homologação do 
certame e adjudicação do objeto. 
 
7.21. Em caso de suspensão da sessão para posterior julgamento das propostas, 
poderá a Comissão convocar todos os licitantes para comparecimento a uma sessão 
específica na qual a decisão adotada será comunicada, considerando-se, dessa forma, 
intimados para todos os efeitos. 
 
08 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
8.1. No caso de empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.2. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe 
será adjudicado o objeto licitado; 
 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.1.1, obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
III – caso duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.1.1, tenham apresentado valores idênticos, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
8.2.1. Não ocorrendo a contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, não incidindo no caso previsto 
no item 8.1., aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, permanecendo o 
impasse, a classificação far-se-á então, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para 
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qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
09- DOS RECURSOS. 
 
9.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
9.2. As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser protocolizadas na 
Seção de Protocolo deste Tribunal, no horário normal de expediente, de segunda-feira a 
sexta-feira, e dirigidas ao Desembargador Presidente do TRE/AL, por intermédio da 
autoridade que praticou o ato. 
 
9.3. Interposto o recurso, os demais licitantes serão notificados e terão o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para impugná-lo, após o que seguirá o rito do art. 109, § 4°, da Lei n° 
8.666/93. 
 
9.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
9.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 
9.6. Os interessados poderão ter acesso ao procedimento SEI e solicitar, através de 
requerimento encaminhado à Comissão de Licitação, impressões das peças necessárias à 
instrução e às alegações de seus recursos. 
 
9.7. Será admitida, somente como ato preparatório, para salvaguardar o prazo de 
recurso, a apresentação de peça recursal via fax, devendo o recorrente protocolizar o 
original no prazo de 48 horas. 
 
10 – DO CONTRATO. 
 
10.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair 
o direito à contratação, conforme dispõe o art. 64 da Lei n° 8.666/93. 
 
10.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
10.3. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, 
ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, serão convocados para celebrar 
o contrato, seguindo a ordem de classificação, os outros licitantes classificados, devendo ser 
observadas as prescrições referentes à aceitabilidade do objeto e do preço e à habilitação. 
 
10.4. O prazo estipulado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
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10.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
10.7. Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Ato Convocatório, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência contratual. 
 
10.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
11.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
12.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
13 – DA VIGÊNCIA. 
 
13.1. O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá vigência a partir da data 
da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou 
interrompido, se for do interesse da Administração, nos termos da lei. 
 
14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
14.1. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
14.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução 
 
 
14.3. O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em até 
15 (quinze) dias. 

 
15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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15.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 
mencionada, notificando-se a licitante vencedora; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços 
desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
15.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
16.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, 
consignados no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas). Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
17- DO PAGAMENTO. 
 
17.1  O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- 
Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados 
da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme 
determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17.2.  Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento 
de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 
informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que o 
crédito deverá ser efetuado. 

 
17.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
17.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
17.6. Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o documento 
que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
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17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que 
será incluída na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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% 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 
Nacional n° 8.666/93; 

 
18.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
18.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela CONTRATADO(A), 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
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18.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovados. 
 
18.6. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução 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. 

 
18.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
18.8. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
18.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
18.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.11. 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. 
 

18.11.1. 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. 

 
18.12. 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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
18.13. 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 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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19.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
19.2. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste edital 
e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas em participar do certame, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, pelo fone (82) 2122-
7764 ou (82) 2122-7765, ou, pessoalmente, no horário normal de expediente, de 2ª a 6ª 
feira, na Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião 
de recebimento e abertura dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço”. 
 
19.3. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas 
na página web, no endereço, www.tre-al.jus.br, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la 
para a obtenção das informações prestadas pela Seção de Licitações e Contratos. 
 
19.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a Administração 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de documentação ou 
propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 
 
19.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
19.6. Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o resultado 
do certame submetido ao Ordenador de Despesas, para os procedimentos de homologação 
e de adjudicação. 
 
19.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
19.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
19.10. O licitante, ou qualquer cidadão que não concordar com os termos da presente 
Tomada de Preços ou de seus anexos, poderá impugná-lo na forma do art. 41, § 1°, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
19.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
19.12. Caso o licitante vencedor não cumpra as obrigações previstas neste ato 
convocatório e, em particular, as constantes em sua proposta, estará sujeito às penalidades 
previstas na Seção 18. 
 
19.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 

Minuta de edital de Tomada de Preços (0536495)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 525



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução; 
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos; 
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária; 
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO I – E – Composição de BDI; 
ANEXO I – F – Projetos Arquitetônicos; 
ANEXO I – G – Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos; 
ANEXO – H - Planilha de BDI Preenchida; 
ANEXO II – Modelo de declaração para habilitação; 
ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
ANEXO V – Planilha de dados para Contratação; 
ANEXO VI – Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Reconhecimento Prévio; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração Assumindo Ônus. 
 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO 

 

 

 

1. Objeto: 

Contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os 

Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 

 

Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede 

do TRE/AL, tomando como base o Projeto Arquitetônico Existente, doravante chamado 

de Anexo I-F, com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o melhor 

atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos assim ser 

plenamente justificada a contratação do objeto deste Projeto básico. 

3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS: 

a) ANEXO I-A – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

b) ANEXO I –B -  Apresentação de material Gráfico e Documentos 

c) ANEXO I-C - Planilhas e Tabelas 
d) ANEXO I-F - Projeto Arquitetônico 

 

 

 

4.Habilitação 

/qualificação Técnicas: 

4.1 A empresa deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um 

profissional de nível superior para cada especialidade do projeto, devidamente registrado 

no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Atestado 

de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por execução de 

serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Projeto básico. 

4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 

4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e 

projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de 

área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

4.2.2 Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo técnico 

de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de edificações 

com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste 

objeto; 

4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos de 

climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com 

complexidade semelhante à deste objeto. 

4.3 Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito de 

comprovação da área construída mínima estabelecida. 

4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no 

início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo 

empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da 

ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, 

ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de serviço, ou são 

seus diretores ou seus sócios. 

Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, 

pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

característica, quantidades e prazos com o objeto. 
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4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone da 

pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para manter 

contato com a empresa declarante; 

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade 

dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 

documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado 

como responsável técnico. 
4.5 Atenção: fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE 

conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ. 

5. Serviços a Serem 

Realizados: 

5.1 O contratado deverá entregar à CONTRATANTE os projetos 

Complementares(Básicos e Executivos), devidamente registrados na entidade 

profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a 

contratação da execução das obras das instalações. 

5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 

5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

5.3.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os erviços 

equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios e 

memoriais de cálculos que forem necessários; 

5.3.3 Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da 

execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, 

assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART 

do CREA ou RRT do CAU. 

5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de 

referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas 

superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de 

preferência: 

5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI; 

5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou 

serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às 

composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 

constantes do SINAPI; 

5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 

primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 

SINAPI ou tabelas oficiais); 

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo. 

5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 

5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são: 

5.5.1 Anteprojeto: 

5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 

apenas uma cópia; 

5.5.1.2 Relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos 

comparativos e benefícios. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à 

administração; 
5.5.1.3 Relatório comparativo dos sistemas(se for o caso) a serm projetados, com custos 

comparativos de gastos com energia, investimentos e manutenção. A fiscalização irá 
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escolher a opção mais viável à administração; 

5.5.1.4 Orçamento estimativo. 

5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos): 

5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93); 

5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 

jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia 

digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos); 

5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços; 

5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos) 

5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI); 

5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas; 

5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos; 

5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária. 

 

5.6 ETAPAS DE PROJETO 

5.6.1 Estudo Preliminar 

5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta que 

permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto 

5.6.2 Anteprojeto 

5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra; 

5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto deste 

Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do 

empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes 

da edificação; 

5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do 

Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo o 

memorial descrito dos sistemas e componentes. 

5.6.3 PPrroojjeettooss CCoommpplleemmeennttaarreess 

5.6.3.1 É o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 

empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas 

as suas etapas; 

5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução do 

empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

5.6.3.3 Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a 

CONTRATADA deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, 

considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final do 

trabalho; 

5.6.3.4 Além das especificações que representam todos os detalhes construtivos 

elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o 

Projeto básico será constituído por relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo, apresentados naquela 

etapa de desenvolvimento do projeto; 

5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do 

projeto básico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame  

deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os requisitos 

necessários para a habilitação técnica. 

 

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados 
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com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto 

Executivo será construído por um relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento 

do projeto. 

 

5.7 OS PROJETOS SERÃO : 

 5.7.1 Projeto Luminotécnico e Cabeamento Estruturado - Lógico; 

 5.7.2 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA; 

 5.7.3 Projeto de Climatização; 5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso; 

 5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 5.7.6 Caderno de Encargo( Planilhas e 

Especificações); 

 5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme 

Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de 

resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);  

 

5.8. Compatibilização de todos os projetos: 

5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares, os mesmos deverão ser 

analisados e compatibilizados com o do Projeto Arquitetônico fornecido pela 

CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos a 

fim de evitar conflitos entre eles; 

5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 

arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e 

Reparo(SMR) do Tribunal. 

5.8.3 Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia 

digital(software Autocad). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá 

ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em 

papel. 

6. Apresentação de 

Material Gráfico e 

Documentos: 

6.1 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 

111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter 

definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta licitação, 

entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, 

protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos 

códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer 

outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou mídia 

eletrônica. 

6.2 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as 

seguintes informações: 
6.2.1.Identificação da CONTRATANTE; 

6.2.2. Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

profissional e assinatura; 

6.2.3.Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

6.2.4.Identificação da etapa de projeto; 

6.2.5.Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

6.2.6.Demais dados pertinentes. 

6.3. A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas 

e Práticas Complementares: 

6.3.1. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de 

Edifícios Públicos Federais; 

6.3.2. Normas da ABNT e do INMETRO; 

6.3.3. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
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6.3.4. Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

6.3.5. entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento 

provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando 

exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Memorial de Cálculo; 

c) Lista de materiais; 

d) Desenhos; 

e) Documentos Complementares; 

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA- 

AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL; 

e) Pranchas com todos os detalhes ou elementos necessários e indispensáveis à 

compreensão e execução dos serviços. 

 

6.3.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de 

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) planilha orçamentária; 

b) composições de preços; 

c) cronograma físico-financeiro; 

d) curva ABC de insumos e serviços; 

e) memorial descritivo; 

f) cotações de preços; 

g) desenhos; 

h) documentos complementares 

i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro 

de Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista. 

7. Orientações Gerais 7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 

condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, 

deverá emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de 

trabalho, não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na 

execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a CONTRATADA 

deverá emitir uma 

DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução da vistoria, não se 

admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 

serviços; 

7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

e/ou ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto 

deste Projeto básico; 

7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste 

Projeto básico, devidamente quitada(o); 

7.4 Deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo 

dos serviços, inclusive apresentar quitação perante o CREA/CAU, tanto da empresa 

quanto dos profissionais que atuarão na objeto deste Projeto básico; 

7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de 

obra, os meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de 

todas as etapas do objeto deste Projeto básico; 
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7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços 

devem ser submetidos à avaliação do TRE/AL; 

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser 

revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação; 

7.8 A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 

7.9 Os serviços a serem executados devem contemplar a remuneração de mão de obra 

qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos, mobilização e desmobilização 

dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos 

serviços; 

7.10 O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL. 

7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos 

arquitetônicos e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III 

– Tabela Referencial  de Honorários. 

 

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 

2.181/97 (regulamenta o CDC) 

e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 

218/73 (Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); 

Nº 1010/2005 (Atribuição de Títulos profissionais); 
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie; 
Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais 

8. Valor Estimado da 

Aquisição 

Conforme o edital. 

9. Legislação, Normas e 

Regulamentos: 

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável: 

9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society for 

Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 

9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias; 

9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção; 

9.1.6 As qualificações de materiais do Programa brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP_H); 

9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas. 

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Serviço é de responsabilidade da Empresa 

Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL. 
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9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante 

autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos 

serviços. Será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou 

compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de 

forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica. 

9.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste Projeto básico(art. 71 da 

Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da 

aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços 

contratados. 

9.7 Ficarão a cargo da Contratada a obtenção junto aos órgãos competentes, da(s) 

licença(s) para execução dos serviços de aprovações e as aprovações, consultadas a 

unidade requisitante. 

10. Prazo de Entrega 10.1 O Prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 

corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser 

emitida pela Unidade Técnica Responsável. 

10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 

O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista para o 

início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento definitivo do 

objeto. 

11. Regime de Execução 
Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada 

por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei 

nº 8.666, de 21/06/1993. 

12. Classificação 

Orçamentária 

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL 

13. Local de Entrega: Seção de Manutenção e Reparos, no 5º pavimento do edifício-sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, 

Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090. 

14. Unidade 

Fiscalizadora/Pagamento 
14.1 Seção de Manutenção e Reparos. 

Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes da 

execução dos serviços correspondentes. 

14.3 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor 

responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67 da 

Lei 8.666/93. 

14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu 

representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta, 

sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão parte 

do processo contratual. 

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de 

cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 

informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que 

o crédito deverá ser efetuado. 

14.5 O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 

após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
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apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina 

o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 

8.666/93. 

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos 

serviços. 

15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

15.2.1 Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de 

modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de 

operação e manutenção; 

15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação; 

15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

15.2.5 Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a 

população e região a serem beneficiadas; 

15.3 As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 

suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação 

dos serviços e obras. 

15.4 Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o 

desempenho técnico global. 

15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao 

clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

15.7 As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas 

deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 

somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa 

e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

15.7 As especificações serão elaboradas visando economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil 

do componente da edificação. 

15.8 Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita 

caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, 

três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, 

definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência 

com outros modelos e fabricantes. 

15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA. 

15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. Se forem previstos no projeto 

técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá ser 
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acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas. 

15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem como 

de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas disposições os 

procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de 

consulta ao autor do projeto 

16. Documentos 

disponíveis aos Licitantes 
16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV). 

Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV). 

 

 

 

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-A 
 

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

 

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO 

PRÉVIO do imóvel objeto desta contratação; 

2.0. Caso ocorra alguma omissão neste Projeto básico valerão a melhor técnica corrente e 

as normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

3.0. A Empresa Contratada deverá apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, 

referente ao objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o 

cronograma e procedimento a ser utilizado para a realização dos trabalhos de campo 

e de escritório, conforme critérios previamente definidos com a Fiscalização do 

TRE/AL; 

 

 

 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-B 
 

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS 

 

1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e 

registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 

d) Identificação do Serviço; 

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão), 

f) Demais dados pertinentes. 

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na 

ABNT e deverá ser indicada a simbologia utilizada através de legenda clara e objetiva, que permita a perfeita 

compreensão dos dados levantados. 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-C 
 

Planilha Orçamentária 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 

BDI 

 

BDI  

VALOR DO 
CONTRATO COM 

BDI 
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ANEXO I-D 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ( R$) 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS TOTAL 

PARCELA 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico  100,00   100,00 

    

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA  100,00   100,00 

    

03 Projeto de Climatização  100,00   100,00 

    

04 Projeto hidrossanitário e reúso   100,00  100,00 

    

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV   100,00  100,00 

    

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)    100,00 100,00 

    

 VALOR DO 

CONTRATO 

SEM BDI 

   

BDI    

VALOR DO 

CONTRATO 

COM BDI 
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ANEXO I-E 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 

A CUSTOS INDIRETOS   

AC ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL  

DF DESPESAS FINANCEIRAS  

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos)  

   

L LUCRO/BONIFICAÇÃO  

   

I IMPOSTOS  

i1 PIS  

i2 ISS  

i3 COFINS  

           i4  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

   

 

BDI = 

 
 ((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 
                        (1-I) 

 

                            (1-I)  
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ANEXO I-F 

 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

  

Disponível no site do TRE/AL, no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-

precos/tp-2019 
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ANEXO I-G 

 
Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos 

 

 
 

 
ITEM 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU COM BDI 29,07% 

PA nº 0001325-42.2019 

TIPOS  DE  PROJETOS 
 
VALOR SEM BDI 

BDI DE 

29,07% 

 

VALOR MÉDIO TOTAL COM BDI 

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 11.133,46 R$ 3.236,50 R$ 14.369,96 

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 6.853,80 R$ 1.992,40 R$ 8.846,20 

3 Projeto de climatização R$ 9.832,26 R$ 2.858,24 R$ 12.690,50 

4 Projeto hidrossanitário e reúso R$ 14.774,08 R$ 4.294,83 R$ 19.068,91 

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.227,47 R$ 1.519,63 R$ 6.747,09 

6 Caderno de encargo R$ 18.396,65 R$ 5.347,91 R$ 23.744,56 

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 14.992,99 R$ 4.358,46 R$ 19.351,45 

 
TOTAL R$ 81.210,72 R$ 23.607,96 R$ 104.818,67 
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ANEXO I-H 
 

Planilha de BDI Preenchida 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Projetos complementares – Antiga sede TRE/AL 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI 

A CUSTOS INDIRETOS 7,30% 

AC Administração Central 4,00 

DF Despesas Financeiras 1,23 

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07 

   

L Lucro/Bonificação 7,40% 

   

I IMPOSTOS 10,65% 

i1 PIS 0,65 

i2 ISS 2,50 

i3 COFINS 3,00 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50 
   

BDI = 
((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 

(1-I) 

 

29,07 

 

OBS: A inserção da alíquota de 4,5% nos imposto, deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços 
desonerados. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ n° ________________, 
sediada_______________________________________________________(endereço completo), declara, 
sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre nem empregando menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega na condição de aprendiz, quando maior de quatorze anos (se for o caso). 

 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 

 
 
 
 

Minuta de edital de Tomada de Preços (0536495)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 544



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

8 

 

 

 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

 
 (nome do licitante), CNPJ -------, (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 
xx/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do Licitante) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA 
_________. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 

Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, e a empresa __________________________________________, sediada em 
______________________________, inscrita no CNPJ com o nº ______________________________, neste 
ato representada por _____________________, portador da carteira de identidade nº 
__________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, daqui por diante 
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços 
visando  a elaboração de Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício seded do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro na Lei nº 8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 
15.787/2017  e no Edital da Tomada de Preços nº xx/2019 , devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, além das disposições contidas 
neste Contrato, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas 
normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, o Decreto nº 7.983/2013, a Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério 
do Planejamento, desenvolvimento e Gestão os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, 
Jurisprudência, Resoluções. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços visando a elaboração de Projetos 
Complementares para a reforma do antigo edifício seded do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações constantes no edital da Tomada de preços nº xx/2019 e seus 
anexos, que passam a integrar, para todos os efeitos, as disposições desta avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total dos serviços contratados é de R$ XXXX (XXXX), conforme proposta da 
contratada lançada no evento SEI nº XXXX, do Procedimento SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 
BDI 

 

BDI  

VALOR DO 

CONTRATO COM 

BDI 

 

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço contratado pelos serviços será fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 
após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina o 
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artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar 
documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços 
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente 
em que o crédito deverá ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -   Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
o documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que será incluída 
na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, consignados 
no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas). 
Natureza da Despesa 30.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2019, no valor de R$ XXXX. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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A Contratada se obriga a: 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do Edital e 
com os termos da proposta de preços; 
 
2) Entregar os projetos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela unidade técnica 
responsável; 
 
3) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas 
ao endereço eletrônico indicado; 
 
4) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
5) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e 
Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
6) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
7) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
 
8) Ceder ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o 
direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos 
e resultados produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer 
estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na 
Intranet e Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente 
contratação, em papel ou mídia eletrônica; 
 
9)  Providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao CAU o 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste contrato; 
 
10) Entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto do contrato, devidamente 
quitada(o); 
 
11) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos serviços; 
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12) Possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os 
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas 
do objeto deste contrato; 
 
13) Entregar à CONTRATANTE os projetos Complementares(Básicos e Executivos), devidamente 
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, 
que permitam a contratação da execução das obras das instalações; 
 
14) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor; 
 
15) Apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, referente ao objeto do contrato, 
apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser utilizado 
para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente 
definidos com a Fiscalização do TRE/AL; 
 
16) Fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE conforme NORMAS 
vigentes e resolução do CNJ; 
 
17) Obter, junto aos órgãos competentes,  a(s) licença(s) para execução dos serviços e as 
aprovações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 
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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 ao(à) CONTRATADO(A) as ocorrências de 
quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas 
corretivas; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica; 

c) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estabelecida neste contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou interrompido, se for do interesse da 
Administração, nos termos da lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e 
cinco) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a 
ser emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de 
execução. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após a observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
  

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se o CONTRATADO; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido 
total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do CONTRATADO, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo 
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta 
sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela 
CONTRATADO(A), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a execução 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 SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFÓ SÉTIMO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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 ONZE - 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 DOZE -  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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES. 
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Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e 
testemunhas a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 

 
Desembargador José Carlos Malta Marques  

Presidente 
 
Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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ANEXO V   
 

PLANILHA 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 regime de tributação diferenciada previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006?  (   ) Sim   (   ) Não 
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ANEXO VI 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_______________________________________, CNPJ n° ________________________________________  
 (nome da empresa) sediada 
________________________________________________________________________________ 

     (endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com 
os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do representante) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(subitem 4.1.7 do edital) 
 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE), doravante denominado 
licitante, para fins do disposto no subitem 4.1.7 do edital da Tomada de Preços nº XX/2019, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 
TRE/AL nº XX/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços TRE/AL nº XX/2019, 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 da Tomada de Preços TRE/AL nº XX/2019, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços TRE/AL nº XX/2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do TRE/AL 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. 

 
_________________, em ___ de_______ de 2019. 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Representante legal do licitante, com identificação completa) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que efetuou o 
reconhecimento prévio  dos locais  de trabalho, e  que não efetuará reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSUMINDO TODOS OS ÔNUS 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que assume todos os 
ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará reclamações posteriores sobre 
dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À AJ-DG,
com minuta de edital ajustada em conformidade

com a informação de 2810 (SEI 0533219).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/05/2019, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536497 e o código CRC 3A3776B1.

0001325-42.2019.6.02.8000 0536497v1

  

Despacho SLC 0536497         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 560



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.

À AJ-DG,

Em atenção ao disposto na conclusão do Parecer 812 (evento 0534876), da lavra
desta Assessoria Jurídica, devolvo os presentes autos para análise, tendo em vista o
contido no Despacho SMR 0536403.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2019, às 20:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536543 e o código CRC 563F15F5.

0001325-42.2019.6.02.8000 0536543v1
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TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  xxxx//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000011332255--4422..22001199..66..0022..88000000  

  
  

MMIINNUUTTAA  
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitação e Contratos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta, 
empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa do ramo da engenharia 
civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do antigo 
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atendendo aos critérios e às 
condições gerais e especiais especificados nos anexos deste Edital. 
 
 O certame será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pela Instrução 
Normativa n° 05 do MARE, de 21 de julho de 1995, alterada pela IN nº 01/2001 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 
8.538/2015, pelo Decreto nº 7.983/2013, pela Resolução nº 15.787/2017 – TRE/AL, pela 
Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 114/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, pela Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão, e pela Portaria n° 212, de 18 de junho de 2001, 
da Presidência deste Tribunal, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, edição de 19 de 
junho de 2001, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Órgão. 
 
 Os envelopes contendo a documentação habilitatória, a proposta técnica e  a 
proposta de preços serão recebidos no dia xx de xxxx de 2019, às 14 horas (horário local), na 
Sala de Pregão do atual edifício-sede do TRE/AL (6º andar), localizado à Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL. A abertura dos envelopes de habilitação se iniciará 
imediatamente após o encerramento do recebimento referido, salvo decisão contrária da 
Comissão Julgadora. 
 
01 - DO OBJETO. 
 
1.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa do ramo da 
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do 
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material 
e mão de obra, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais especificados nos 
anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O prédio em que serão executados os serviços está localizado na Praça Visconde 
de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços empresas especializadas nos serviços 
licitados, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
edital, bem como nos mandamentos legais aplicáveis, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, e tenha especificado como 
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objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível 
com o objetivo desta Tomada de Preços. 
 
2.2. O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE n.º 05/95, são 
válidas como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO. 
 
2.3. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em 
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, 
localizados nas Unidades da Federação, ressaltando-se que o TRE/AL não é unidade 
cadastradora, apenas consultora. 
 
2.4. Não poderão participar desta Tomada de Preços: 
 

a) empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
b) empresas impedidas de contratar com o Poder Público em razão de decisões 
administrativas ou judiciais, enquanto perdurarem os efeitos da punição;  
 
c) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
d) pessoa jurídica que tenha 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 de hierarquia da área encarregada da licitação 
(Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela Resolução nº 229/2016 do CNJ). 
 

d.1) A vedação acima se estende às contratações cujo procedimento 
licitatório  tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estejam no exercício  dos respectivos 
cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após 
a desincompatibilização (Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela 
Resolução nº 229/2016 do CNJ). 

 
2.5. A simples apresentação de proposta pelo licitante corresponde à presunção de 
que inexistem fatos que impeçam sua participação na presente licitação, eximindo assim a 
Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
 
2.6. Para a regular representação da licitante, deverá ser observado o seguinte: 

 
a) O mandatário da licitante deverá se apresentar portando documento de 
identidade e procuração hábil, com a firma do subscritor reconhecida, 
acompanhada de documento que comprove os poderes deste (contrato social, 
estatuto, documento de eleição, procuração com poder de substabelecimento 
etc.); 
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b) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da pessoa jurídica (diretor, 
sócio gerente, etc.), apresentar documento de identidade e cópia do instrumento 
de constituição da licitante; 
 
c) Poderá haver substituição do representante da licitante a qualquer tempo, 
devendo o novo representante preencher as condições das alíneas “a” e “b” 
deste, conforme o caso. 
 
d) Cada mandatário só poderá representar apenas uma empresa. 
 
e) As informações necessárias à representação poderão ser consultadas no 
SICAF. 
 
f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que o 
representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da licitante. 

 
g) Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro 
da CPL-TRE/AL ou, ainda, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
2.6.1 .  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de 
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 
“documentação” e “proposta de preços”, ou quando a Comissão o exigir. 
 

03- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E DAS PROPOSTAS. 
 
3.1. A documentação e a proposta de preços deverão ser entregues no dia, hora e 
local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em envelopes indevassáveis, 
devidamente lacrados (com cola ou lacre) e identificados no frontispício com o nome 
comercial do licitante e com os seguintes dizeres: 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
3.2. Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da documentação 
de habilitação e das propostas 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 Seção de Licitações e Contratos informar sobre o adiamento no sítio 
do TRE/AL na internet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.3. O TRE/AL não se responsabiliza por proposta enviada por via postal ou entregue 
em outro setor do Tribunal que não seja o especificado no preâmbulo deste instrumento. 
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3.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o prazo 
fixado para tanto. 
 
3.5. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma vez 
iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 
influir no resultado final do processo licitatório, ressalvado o disposto nos itens 5.4, 5.7 e 
5.10. 
 
3.6 A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços será realizada 
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL, devendo quaisquer reclamações a respeito serem feitas, no 
momento, pelos seus representantes legais.  
 
3.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
 
04 – DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS. 
 
4.1.  Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
4.1.1. Relativos à habilitação jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, e, ainda, documento de 
eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações; 
 
c) para as sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
d) para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, se a atividade exigir. 
 

4.1.2. Relativos à regularidade fiscal: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outro equivalente na forma da lei. 

 
4.1.2.1. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
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Lei Complementar nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º do Decreto nº 
8.538/2015. 
 
4.1.2.2.  No entanto, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão incluir 
no envelope toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 
I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da divulgação do resultado do julgamento das propostas, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
II - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela administração do TRE/AL quando requerida pelo licitante, a não 
ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para empenho, 
devidamente justificados. 
III - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
4.1.3. Relativo à regularidade trabalhista: Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
4.1.4. Relativos à qualificação técnica:  
 
4.1.4.1. Apresentar prova de Registro de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia  - CREA - da empresa e do profissional indicado como responsável técnico; 
 

4.1.4.2. Indicar expressamente, um profissional de nível superior para cada especialidade 
do projeto, devidamente registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, 
em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no 
CREA, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente 
edital. 
 

4.1.4.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 
 

4.1.4.2.1. 1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo 
estrutural e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 
1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.2.  Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo 
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica 
de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade 
semelhante à deste objeto; 
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4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de 
projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área 
construída com complexidade semelhante à deste objeto. 
 

4.1.4.2.2. Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito 
de comprovação da área construída mínima estabelecida. 
 
4.1.4.2.3. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.1.4.1.1, 
deverão, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir 
vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de 
cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo 
de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de 
serviços ou são seus diretores ou seus sócios. 
 

4.1.4.3.  Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característica, quantidades e prazos com o objeto. 
 

4.1.4.3.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e 
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se 
para manter contato com a empresa declarante. 
 
4.1.4.3.1. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a 
veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e 
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 

4.1.5. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF (conforme 
modelo no ANEXO II), ou seja, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
4.1.6.  Apenas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com os requisitos 
da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no ANEXO VI. 
 
4.1.7.  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo no ANEXO VII), de 
acordo com o § 1º da Instrução Normativa nº 02/2009. 
 
4.1.8. Declaração de Reconhecimento Prévio ou Declaração Assumindo Todos os Ônus, 
conforme a licitante efetue ou não a vistoria, de acordo com os modelos constantes nos 
Anexos VIII e IX, respectivamente. 
 
4.2. Os licitantes cadastrados no SICAF terão sua regularidade verificada via on line, 
ficando dispensados de apresentar os documentos de que trata os subitens 4.1.1 e 4.1.2. 
Todavia, deverão incluir no envelope de documentação uma declaração de inexistência de 
fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo do ANEXO III, assinada por 
representante com poderes para agir em nome da empresa, e o Certificado de Registro 
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Cadastral do SICAF, que pode ser obtido, inclusive, no ACESSO LIVRE (consultas) do site 
www.comprasnet.jus.br. 
 
4.2.1.  A falta de apresentação do CRC pode ser suprida por consulta efetuada pela CPL 
ao site do Comprasnet. 
 
4.3.  Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este 
deverá  apresentar os documentos de habilitação constantes dos itens anteriores para todos 
os consorciados, e ainda os seguintes documentos: 
 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes: 

 
a.1) O seu representante legal devidamente qualificado; 
a.2) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada 
consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens 
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação; 
a.3) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos 
consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, 
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução; 
a.4) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição 
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL, até o término da vigência contratual; 
a.5) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 
jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou diferente dos 
seus consorciados; 
a.6) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos 
consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o 
percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento dos 
serviços previstos; 
a.7) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados deverão 
ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à empresa 
líder; 
a.8) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável (no consórcio de 
empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 
brasileira, a qual será responsável por todas as providências que forem necessárias 
ao atendimento da legislação nacional, inclusive de comércio exterior). 

 
4.3.1. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado: 
 

4.3.1. À empresa líder caberão as seguintes obrigações: 
 
a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio; 
b) Administrar o contrato; 
 
4.3.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma licitação, 
em mais de um consórcio ou isoladamente; 
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4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

 
4.4. Os documentos previstos nesta seção poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro da 
CPL-TRE/AL ou, ainda, quando for o caso, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
4.5. A validade dos documentos será expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, 
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de 90 
(noventa) dias. 
 
4.6. Serão aceitas certidões extraídas da INTERNET, exceto se o órgão expedidor não 
considerar tais certidões hábeis para fazer prova de regularidade. A autenticidade das 
certidões referidas nesta cláusula será averiguada conforme dispuser o órgão expedidor.  
 
4.7. Os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL. 
 
4.8. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 
 
4.9. Junto à documentação, já deverão, preferencialmente, ser apresentados os dados 
do representante da empresa, em especial: nome/razão social, CPF/CNPJ, número da 
identidade, endereço e telefone de contato, podendo ser utilizado o modelo sugerido no 
ANEXO V. 
 
4.10. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, 
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.jus.br). 
 
4.11. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá realizar, ainda,consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 
19/07/2002. 
 
05 - DA PROPOSTA DE PREÇO. 
 
5.1. A proposta de preço deverá ser redigida em português, datilografada ou 
impressa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas deverão ser 
rubricadas e a última, datada e assinada pelo proponente, devendo constar: 
 

a) o nome do proponente, número do CNPJ/MF, inscrição municipal, endereço, telefone, 
fax e dados bancários; 
 
b) o preço global dos serviços ofertados, expresso em moeda nacional, em algarismos 
e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), devendo estar 
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inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive incidências tributárias e 
previdenciárias e outras necessárias à completa execução da prestação contratual; 
 
c) a descrição dos serviços ofertados de acordo com as disposições constantes nos 
Anexos I e I-A deste edital. 

 
d) a Planilha Orçamentária, contendo a composição dos custos, conforme modelo 
constante no Anexo I-C; 
 
e) a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante no Anexo I-E; 
 
f) o Cronograma Físico-Financeiro, no modelo do Anexo I-D. 

 
5.1.1. Os licitantes deverão apresentar, além da composição da taxa do BDI e dos 
encargos sociais, as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens 
da planilha orçamentária. 

5.1.2. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a 
legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, 
observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação 
municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 
proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 
116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

5.1.3.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de 
PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

5.1.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam 
compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão 
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 
3º, da referida Lei Complementar. 

5.1.5. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que 
a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013. 
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5.1.6.  As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na 
composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas 
como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 
5.2. As propostas não poderão estar subordinadas a termo ou condição, nem 
apresentar preços indeterminados. 
 
5.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data 
prevista para entrega e recebimento dos envelopes. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
salvo para sanar evidentes erros formais, dependendo estas alterações de julgamento da 
CPL. 
 
5.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima 
referida, por, no máximo, igual prazo. 
 
5.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 
envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem solicitação ou a convocação de que trata o 
item 10.1, ou a prorrogação de que trata o item 5.5, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
5.7. A falta de data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de 
abertura dos envelopes. 
 
5.8. Se a proposta previr condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste 
edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 
 
5.9.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor de R$ 104.818,67 (cento e quatro mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete 
centavos), que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do 
Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000. 
 

5.9.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que 
compõe a Planilha Orçamentária, tendo como critério os valores disponíveis na planilha 
constante no Anexo I-G. 

 
5.10. Poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL erros meramente matemáticos. 
 
5.11. As omissões de dados que possam ser obtidos em outras fontes apresentadas 
nos envelopes de documentos ou propostas não motivarão desclassificações. 
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5.12. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme juízo de razoabilidade. 
 
5.13. O valor da contratação será fixo e irreajustável. 
 
06 – DA VISTORIA. 
 

6.1.  A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 
condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá 
emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO  dos locais de trabalho (modelo 
constante no Anexo VIII), não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades 
encontradas na execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a 
CONTRATADA deverá emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução 
da vistoria (modelo constante no anexo IX), não se admitindo reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 
 
 

6.1.1. A vistoria prévia poderá ser realizada no imóvel situado na Praça Visconde de 
Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 13h, com 
agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 
2122-7797/7760, junto à Seção de Maanutenção e Reparos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 

07 – DO PROCEDIMENTO. 
 
7.1. Na data, horário e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, a CPL 
receberá, em sessão pública, os envelopes de habilitação e de propostas dos interessados. 
 
7.2. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da Comissão 
Julgadora e pelos representantes dos licitantes e juntados, posteriormente, aos autos do 
processo administrativo. 
 
7.3. Após o encerramento do recebimento dos envelopes, a Comissão Julgadora 
abrirá, publicamente, os referentes às documentações. Em ato contínuo, a CPL poderá 
analisar os documentos habilitatórios, para verificar a regularidade dos licitantes, ou 
suspender a sessão, a fim de julgar isoladamente a habilitação. 
 
7.4. Será inabilitado o licitante que não apresentar documento exigido ou apresentá-
lo formalmente em desacordo com as regras deste instrumento. 
 

7.4.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase subsequente. 
 

7.5.  Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a sessão, para analisar a 
documentação, designando nova data para o prosseguimento da habilitação preliminar. 
 

7.5.1. Caso haja a suspensão da sessão, para julgamento da habilitação, os 
envelopes de propostas, rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes dos 
licitantes, ficarão em poder da Comissão Julgadora. 
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7.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de proposta de 
preços, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
representantes dos licitantes, ficando em poder da Comissão de Licitação. 
 
7.7. Será lavrada ata da sessão de habilitação, mencionando os licitantes, as 
reclamações e impugnações apresentadas, bem como as demais ocorrências relevantes 
para o certame. 
 
7.8. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justificado, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitação. 
 
7.9. Os licitantes serão intimados dos resultados da habilitação consoante os 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Após a intimação referida, 
será aberto o prazo recursal, salvo se todos os licitantes renunciarem expressamente ao 
direito de recorrer. Nesta hipótese, a Comissão poderá dar seguimento ao procedimento 
licitatório. 
 
7.10. A Comissão de Licitação somente devolverá os envelopes de proposta de preços 
dos licitantes inabilitados depois do encerramento do prazo recursal, sem que tenha havido 
recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Poderá haver a devolução, ainda, 
na hipótese do item seguinte. 
 
7.11. No caso de renúncia expressa, por todos os licitantes, ao direito de interpor 
recursos, poderá a Comissão de Licitação, após o julgamento da habilitação, passar 
imediatamente à fase de julgamento das Propostas. 
 
7.12. Ultimada a fase de habilitação, será designada data para a abertura pública dos 
envelopes de propostas. 
 
7.13. Antes da abertura dos envelopes de propostas, os licitantes deverão verificar a 
idoneidade dos lacres. 
 
7.14. A CPL poderá julgar as propostas na própria reunião de abertura ou isoladamente. 
 
7.15. As propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes 
ao ato de abertura dos envelopes. 
 
7.16. No julgamento das propostas, a CPL verificará o atendimento aos requisitos 
formais e materiais estabelecidos neste instrumento e em seus anexos. 
 
7.17. Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, IV; 44, § 2º e 3º, e 48, incisos I e 
II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que: não preencherem as condições estabelecidas nesta 
Tomada de Preços e aquelas que apresentarem preços: excessivos, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, manifestamente inexequíveis, e as propostas com valor superior ao valor 
máximo admitido pela Administração. 
 
7.18. A CPL classificará as propostas regulares, em ordem crescente de preços, 
conforme o tipo de licitação estipulado no preâmbulo deste instrumento. 
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7.19. Os licitantes serão intimados do resultado do julgamento das propostas mediante 
publicação resumida no Diário Oficial da União, exceto se a intimação do resultado ocorrer 
na reunião de abertura das propostas, com todos os licitantes presentes. 
 
7.20. Transcorrido o prazo recursal e julgados os recursos porventura interpostos, o 
procedimento será submetido à autoridade superior, para os atos de homologação do 
certame e adjudicação do objeto. 
 
7.21. Em caso de suspensão da sessão para posterior julgamento das propostas, 
poderá a Comissão convocar todos os licitantes para comparecimento a uma sessão 
específica na qual a decisão adotada será comunicada, considerando-se, dessa forma, 
intimados para todos os efeitos. 
 
08 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
8.1. No caso de empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.2. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe 
será adjudicado o objeto licitado; 
 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.1.1, obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
III – caso duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.1.1, tenham apresentado valores idênticos, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
8.2.1. Não ocorrendo a contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, não incidindo no caso previsto 
no item 8.1., aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, permanecendo o 
impasse, a classificação far-se-á então, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para 
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qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
09- DOS RECURSOS. 
 
9.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
9.2. As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser protocolizadas na 
Seção de Protocolo deste Tribunal, no horário normal de expediente, de segunda-feira a 
sexta-feira, e dirigidas ao Desembargador Presidente do TRE/AL, por intermédio da 
autoridade que praticou o ato. 
 
9.3. Interposto o recurso, os demais licitantes serão notificados e terão o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para impugná-lo, após o que seguirá o rito do art. 109, § 4°, da Lei n° 
8.666/93. 
 
9.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
9.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 
9.6. Os interessados poderão ter acesso ao procedimento SEI e solicitar, através de 
requerimento encaminhado à Comissão de Licitação, impressões das peças necessárias à 
instrução e às alegações de seus recursos. 
 
9.7. Será admitida, somente como ato preparatório, para salvaguardar o prazo de 
recurso, a apresentação de peça recursal via fax, devendo o recorrente protocolizar o 
original no prazo de 48 horas. 
 
10 – DO CONTRATO. 
 
10.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair 
o direito à contratação, conforme dispõe o art. 64 da Lei n° 8.666/93. 
 
10.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
10.3. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, 
ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, serão convocados para celebrar 
o contrato, seguindo a ordem de classificação, os outros licitantes classificados, devendo ser 
observadas as prescrições referentes à aceitabilidade do objeto e do preço e à habilitação. 
 
10.4. O prazo estipulado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
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10.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
10.7. Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Ato Convocatório, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência contratual. 
 
10.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
11.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
12.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
13 – DA VIGÊNCIA. 
 
13.1. O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá vigência a partir da data 
da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou 
interrompido, se for do interesse da Administração, nos termos da lei. 
 
14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
14.1. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
14.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução 
 
 
14.3. O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em até 
15 (quinze) dias. 

 
15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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15.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 
mencionada, notificando-se a licitante vencedora; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços 
desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
15.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
16.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, 
consignados no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas). Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
17- DO PAGAMENTO. 
 
17.1  O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- 
Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados 
da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme 
determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17.2.  Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento 
de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 
informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que o 
crédito deverá ser efetuado. 

 
17.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
17.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
17.6. Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o documento 
que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
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17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que 
será incluída na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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% 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 
Nacional n° 8.666/93; 

 
18.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
18.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela CONTRATADO(A), 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
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18.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovados. 
 
18.6. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução 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. 

 
18.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
18.8. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
18.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
18.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.11. 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. 
 

18.11.1. 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. 

 
18.12. 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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
18.13. 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 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
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19.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
19.2. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste edital 
e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas em participar do certame, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, pelo fone (82) 2122-
7764 ou (82) 2122-7765, ou, pessoalmente, no horário normal de expediente, de 2ª a 6ª 
feira, na Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião 
de recebimento e abertura dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço”. 
 
19.3. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas 
na página web, no endereço, www.tre-al.jus.br, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la 
para a obtenção das informações prestadas pela Seção de Licitações e Contratos. 
 
19.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a Administração 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de documentação ou 
propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 
 
19.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
19.6. Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o resultado 
do certame submetido ao Ordenador de Despesas, para os procedimentos de homologação 
e de adjudicação. 
 
19.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
19.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
19.10. O licitante, ou qualquer cidadão que não concordar com os termos da presente 
Tomada de Preços ou de seus anexos, poderá impugná-lo na forma do art. 41, § 1°, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
19.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
19.12. Caso o licitante vencedor não cumpra as obrigações previstas neste ato 
convocatório e, em particular, as constantes em sua proposta, estará sujeito às penalidades 
previstas na Seção 18. 
 
19.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0536556)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 580



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução; 
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos; 
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária; 
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO I – E – Composição de BDI; 
ANEXO I – F – Projetos Arquitetônicos; 
ANEXO I – G – Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos; 
ANEXO – H - Planilha de BDI Preenchida; 
ANEXO II – Modelo de declaração para habilitação; 
ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
ANEXO V – Planilha de dados para Contratação; 
ANEXO VI – Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Reconhecimento Prévio; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração Assumindo Ônus. 
 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO 

 

 

 

1. Objeto: 

Contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os 

Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 

 

Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede 

do TRE/AL, tomando como base o Projeto Arquitetônico Existente, doravante chamado 

de Anexo I-F, com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o melhor 

atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos assim ser 

plenamente justificada a contratação do objeto deste Projeto básico. 

3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS: 

a) ANEXO I-A – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

b) ANEXO I –B -  Apresentação de material Gráfico e Documentos 

c) ANEXO I-C - Planilhas e Tabelas 
d) ANEXO I-F - Projeto Arquitetônico 

 

 

 

4.Habilitação 

/qualificação Técnicas: 

4.1 A empresa deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um 

profissional de nível superior para cada especialidade do projeto, devidamente registrado 

no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Atestado 

de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por execução de 

serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Projeto básico. 

4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 

4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e 

projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de 

área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

4.2.2 Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo técnico 

de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de edificações 

com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste 

objeto; 

4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos de 

climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com 

complexidade semelhante à deste objeto. 

4.3 Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito de 

comprovação da área construída mínima estabelecida. 

4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no 

início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo 

empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da 

ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, 

ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de serviço, ou são 

seus diretores ou seus sócios. 

Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, 

pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

característica, quantidades e prazos com o objeto. 
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4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone da 

pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para manter 

contato com a empresa declarante; 

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade 

dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 

documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado 

como responsável técnico. 
4.5 Atenção: fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE 

conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ. 

5. Serviços a Serem 

Realizados: 

5.1 O contratado deverá entregar à CONTRATANTE os projetos 

Complementares(Básicos e Executivos), devidamente registrados na entidade 

profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a 

contratação da execução das obras das instalações. 

5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 

5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

5.3.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os erviços 

equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios e 

memoriais de cálculos que forem necessários; 

5.3.3 Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da 

execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, 

assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART 

do CREA ou RRT do CAU. 

5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de 

referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas 

superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de 

preferência: 

5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI; 

5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou 

serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às 

composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 

constantes do SINAPI; 

5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 

primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 

SINAPI ou tabelas oficiais); 

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo. 

5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 

5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são: 

5.5.1 Anteprojeto: 

5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 

apenas uma cópia; 

5.5.1.2 Relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos 

comparativos e benefícios. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à 

administração; 
5.5.1.3 Relatório comparativo dos sistemas(se for o caso) a serm projetados, com custos 

comparativos de gastos com energia, investimentos e manutenção. A fiscalização irá 
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escolher a opção mais viável à administração; 

5.5.1.4 Orçamento estimativo. 

5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos): 

5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93); 

5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 

jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia 

digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos); 

5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços; 

5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos) 

5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI); 

5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas; 

5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos; 

5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária. 

 

5.6 ETAPAS DE PROJETO 

5.6.1 Estudo Preliminar 

5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta que 

permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto 

5.6.2 Anteprojeto 

5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra; 

5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto deste 

Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do 

empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes 

da edificação; 

5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do 

Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo o 

memorial descrito dos sistemas e componentes. 

5.6.3 PPrroojjeettooss CCoommpplleemmeennttaarreess 

5.6.3.1 É o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 

empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas 

as suas etapas; 

5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução do 

empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

5.6.3.3 Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a 

CONTRATADA deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, 

considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final do 

trabalho; 

5.6.3.4 Além das especificações que representam todos os detalhes construtivos 

elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o 

Projeto básico será constituído por relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo, apresentados naquela 

etapa de desenvolvimento do projeto; 

5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do 

projeto básico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame  

deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os requisitos 

necessários para a habilitação técnica. 

 

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados 
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com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto 

Executivo será construído por um relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento 

do projeto. 

 

5.7 OS PROJETOS SERÃO : 

 5.7.1 Projeto Luminotécnico e Cabeamento Estruturado - Lógico; 

 5.7.2 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA; 

 5.7.3 Projeto de Climatização; 5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso; 

 5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 5.7.6 Caderno de Encargo( Planilhas e 

Especificações); 

 5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme 

Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de 

resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);  

 

5.8. Compatibilização de todos os projetos: 

5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares, os mesmos deverão ser 

analisados e compatibilizados com o do Projeto Arquitetônico fornecido pela 

CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos a 

fim de evitar conflitos entre eles; 

5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 

arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e 

Reparo(SMR) do Tribunal. 

5.8.3 Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia 

digital(software Autocad). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá 

ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em 

papel. 

6. Apresentação de 

Material Gráfico e 

Documentos: 

6.1 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 

111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter 

definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta licitação, 

entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, 

protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos 

códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer 

outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou mídia 

eletrônica. 

6.2 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as 

seguintes informações: 
6.2.1.Identificação da CONTRATANTE; 

6.2.2. Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

profissional e assinatura; 

6.2.3.Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

6.2.4.Identificação da etapa de projeto; 

6.2.5.Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

6.2.6.Demais dados pertinentes. 

6.3. A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas 

e Práticas Complementares: 

6.3.1. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de 

Edifícios Públicos Federais; 

6.3.2. Normas da ABNT e do INMETRO; 

6.3.3. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0536556)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 585



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

6.3.4. Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

6.3.5. entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento 

provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando 

exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Memorial de Cálculo; 

c) Lista de materiais; 

d) Desenhos; 

e) Documentos Complementares; 

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA- 

AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL; 

e) Pranchas com todos os detalhes ou elementos necessários e indispensáveis à 

compreensão e execução dos serviços. 

 

6.3.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de 

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) planilha orçamentária; 

b) composições de preços; 

c) cronograma físico-financeiro; 

d) curva ABC de insumos e serviços; 

e) memorial descritivo; 

f) cotações de preços; 

g) desenhos; 

h) documentos complementares 

i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro 

de Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista. 

7. Orientações Gerais 7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 

condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, 

deverá emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de 

trabalho, não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na 

execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a CONTRATADA 

deverá emitir uma 

DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução da vistoria, não se 

admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 

serviços; 

7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

e/ou ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto 

deste Projeto básico; 

7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste 

Projeto básico, devidamente quitada(o); 

7.4 Deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo 

dos serviços, inclusive apresentar quitação perante o CREA/CAU, tanto da empresa 

quanto dos profissionais que atuarão na objeto deste Projeto básico; 

7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de 

obra, os meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de 

todas as etapas do objeto deste Projeto básico; 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0536556)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 586



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços 

devem ser submetidos à avaliação do TRE/AL; 

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser 

revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação; 

7.8 A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 

7.9 Os serviços a serem executados devem contemplar a remuneração de mão de obra 

qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos, mobilização e desmobilização 

dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos 

serviços; 

7.10 O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL. 

7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos 

arquitetônicos e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III 

– Tabela Referencial  de Honorários. 

 

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 

2.181/97 (regulamenta o CDC) 

e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 

218/73 (Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); 

Nº 1010/2005 (Atribuição de Títulos profissionais); 
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie; 
Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais 

8. Valor Estimado da 

Aquisição 

Conforme o edital. 

9. Legislação, Normas e 

Regulamentos: 

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável: 

9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society for 

Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 

9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias; 

9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção; 

9.1.6 As qualificações de materiais do Programa brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP_H); 

9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas. 

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Serviço é de responsabilidade da Empresa 

Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL. 
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9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante 

autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos 

serviços. Será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou 

compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de 

forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica. 

9.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste Projeto básico(art. 71 da 

Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da 

aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços 

contratados. 

9.7 Ficarão a cargo da Contratada a obtenção junto aos órgãos competentes, da(s) 

licença(s) para execução dos serviços de aprovações e as aprovações, consultadas a 

unidade requisitante. 

10. Prazo de Entrega 10.1 O Prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 

corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser 

emitida pela Unidade Técnica Responsável. 

10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 

O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista para o 

início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento definitivo do 

objeto. 

11. Regime de Execução 
Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada 

por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei 

nº 8.666, de 21/06/1993. 

12. Classificação 

Orçamentária 

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL 

13. Local de Entrega: Seção de Manutenção e Reparos, no 5º pavimento do edifício-sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, 

Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090. 

14. Unidade 

Fiscalizadora/Pagamento 
14.1 Seção de Manutenção e Reparos. 

Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes da 

execução dos serviços correspondentes. 

14.3 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor 

responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67 da 

Lei 8.666/93. 

14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu 

representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta, 

sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão parte 

do processo contratual. 

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de 

cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 

informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que 

o crédito deverá ser efetuado. 

14.5 O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 

após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
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apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina 

o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 

8.666/93. 

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos 

serviços. 

15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

15.2.1 Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de 

modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de 

operação e manutenção; 

15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação; 

15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

15.2.5 Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a 

população e região a serem beneficiadas; 

15.3 As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 

suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação 

dos serviços e obras. 

15.4 Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o 

desempenho técnico global. 

15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao 

clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

15.7 As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas 

deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 

somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa 

e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

15.7 As especificações serão elaboradas visando economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil 

do componente da edificação. 

15.8 Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita 

caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, 

três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, 

definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência 

com outros modelos e fabricantes. 

15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA. 

15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. Se forem previstos no projeto 

técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá ser 
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acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas. 

15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem como 

de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas disposições os 

procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de 

consulta ao autor do projeto 

16. Documentos 

disponíveis aos Licitantes 
16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV). 

Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV). 

 

 

 

Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-A 
 

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

 

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO 

PRÉVIO do imóvel objeto desta contratação; 

2.0. Caso ocorra alguma omissão neste Projeto básico valerão a melhor técnica corrente e 

as normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

3.0. A Empresa Contratada deverá apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, 

referente ao objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o 

cronograma e procedimento a ser utilizado para a realização dos trabalhos de campo 

e de escritório, conforme critérios previamente definidos com a Fiscalização do 

TRE/AL; 

 

 

 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-B 
 

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS 

 

1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e 

registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 

d) Identificação do Serviço; 

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão), 

f) Demais dados pertinentes. 

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na 

ABNT e deverá ser indicada a simbologia utilizada através de legenda clara e objetiva, que permita a perfeita 

compreensão dos dados levantados. 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-C 
 

Planilha Orçamentária 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 

BDI 

 

BDI  

VALOR DO 
CONTRATO COM 

BDI 
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ANEXO I-D 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ( R$) 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS TOTAL 

PARCELA 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico  100,00   100,00 

    

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA  100,00   100,00 

    

03 Projeto de Climatização  100,00   100,00 

    

04 Projeto hidrossanitário e reúso   100,00  100,00 

    

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV   100,00  100,00 

    

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)    100,00 100,00 

    

 VALOR DO 

CONTRATO 

SEM BDI 

   

BDI    

VALOR DO 

CONTRATO 

COM BDI 
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ANEXO I-E 
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 

A CUSTOS INDIRETOS   

AC ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL  

DF DESPESAS FINANCEIRAS  

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos)  

   

L LUCRO/BONIFICAÇÃO  

   

I IMPOSTOS  

i1 PIS  

i2 ISS  

i3 COFINS  

           i4  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

   

 

BDI = 

 
 ((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 
                        (1-I) 

 

                            (1-I)  
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ANEXO I-F 

 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

  

Disponível no site do TRE/AL, no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-

precos/tp-2019 
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ANEXO I-G 

 
Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos 

 

 
 

 
ITEM 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU COM BDI 29,07% 

PA nº 0001325-42.2019 

TIPOS  DE  PROJETOS 
 
VALOR SEM BDI 

BDI DE 

29,07% 

 

VALOR MÉDIO TOTAL COM BDI 

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 11.133,46 R$ 3.236,50 R$ 14.369,96 

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 6.853,80 R$ 1.992,40 R$ 8.846,20 

3 Projeto de climatização R$ 9.832,26 R$ 2.858,24 R$ 12.690,50 

4 Projeto hidrossanitário e reúso R$ 14.774,08 R$ 4.294,83 R$ 19.068,91 

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.227,47 R$ 1.519,63 R$ 6.747,09 

6 Caderno de encargo R$ 18.396,65 R$ 5.347,91 R$ 23.744,56 

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 14.992,99 R$ 4.358,46 R$ 19.351,45 

 
TOTAL R$ 81.210,72 R$ 23.607,96 R$ 104.818,67 
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ANEXO I-H 
 

Planilha de BDI Preenchida 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Projetos complementares – Antiga sede TRE/AL 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI 

A CUSTOS INDIRETOS 7,30% 

AC Administração Central 4,00 

DF Despesas Financeiras 1,23 

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07 

   

L Lucro/Bonificação 7,40% 

   

I IMPOSTOS 10,65% 

i1 PIS 0,65 

i2 ISS 2,50 

i3 COFINS 3,00 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50 
   

BDI = 
((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 

(1-I) 

 

29,07 

 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0536556)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 598



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

7 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ n° ________________, 
sediada_______________________________________________________(endereço completo), declara, 
sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre nem empregando menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega na condição de aprendiz, quando maior de quatorze anos (se for o caso). 

 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

 
 (nome do licitante), CNPJ -------, (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 
xx/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do Licitante) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA 
_________. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 

Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, e a empresa __________________________________________, sediada em 
______________________________, inscrita no CNPJ com o nº ______________________________, neste 
ato representada por _____________________, portador da carteira de identidade nº 
__________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, daqui por diante 
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços 
visando  a elaboração de Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício seded do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro na Lei nº 8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 
15.787/2017  e no Edital da Tomada de Preços nº xx/2019 , devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, além das disposições contidas 
neste Contrato, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas 
normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, o Decreto nº 7.983/2013, a Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério 
do Planejamento, desenvolvimento e Gestão os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, 
Jurisprudência, Resoluções. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços visando a elaboração de Projetos 
Complementares para a reforma do antigo edifício seded do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações constantes no edital da Tomada de preços nº xx/2019 e seus 
anexos, que passam a integrar, para todos os efeitos, as disposições desta avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total dos serviços contratados é de R$ XXXX (XXXX), conforme proposta da 
contratada lançada no evento SEI nº XXXX, do Procedimento SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 
BDI 

 

BDI  

VALOR DO 

CONTRATO COM 

BDI 

 

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço contratado pelos serviços será fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 
após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina o 
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artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar 
documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços 
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente 
em que o crédito deverá ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -   Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
o documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que será incluída 
na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, consignados 
no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas). 
Natureza da Despesa 30.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2019, no valor de R$ XXXX. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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A Contratada se obriga a: 
 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do Edital e 
com os termos da proposta de preços; 
 
2) Entregar os projetos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela unidade técnica 
responsável; 
 
3) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas 
ao endereço eletrônico indicado; 
 
4) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
5) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e 
Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
6) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
7) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
 
8) Ceder ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o 
direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos 
e resultados produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer 
estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na 
Intranet e Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente 
contratação, em papel ou mídia eletrônica; 
 
9)  Providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao CAU o 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste contrato; 
 
10) Entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto do contrato, devidamente 
quitada(o); 
 
11) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos serviços; 
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12) Possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os 
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas 
do objeto deste contrato; 
 
13) Entregar à CONTRATANTE os projetos Complementares(Básicos e Executivos), devidamente 
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, 
que permitam a contratação da execução das obras das instalações; 
 
14) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor; 
 
15) Apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, referente ao objeto do contrato, 
apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser utilizado 
para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente 
definidos com a Fiscalização do TRE/AL; 
 
16) Fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE conforme NORMAS 
vigentes e resolução do CNJ; 
 
17) Obter, junto aos órgãos competentes,  a(s) licença(s) para execução dos serviços e as 
aprovações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 
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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 ao(à) CONTRATADO(A) as ocorrências de 
quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas 
corretivas; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica; 

c) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estabelecida neste contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou interrompido, se for do interesse da 
Administração, nos termos da lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e 
cinco) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a 
ser emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de 
execução. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após a observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
  

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se o CONTRATADO; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido 
total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do CONTRATADO, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo 
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta 
sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela 
CONTRATADO(A), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a execução 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 SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFÓ SÉTIMO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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 ONZE - 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 DOZE -  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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES. 
 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0536556)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 608



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

17 

 

 

 

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e 
testemunhas a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 

 
Desembargador José Carlos Malta Marques  

Presidente 
 
Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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ANEXO V   
 

PLANILHA 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 regime de tributação diferenciada previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006?  (   ) Sim   (   ) Não 
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ANEXO VI 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_______________________________________, CNPJ n° ________________________________________  
 (nome da empresa) sediada 
________________________________________________________________________________ 

     (endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com 
os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do representante) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(subitem 4.1.7 do edital) 
 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE), doravante denominado 
licitante, para fins do disposto no subitem 4.1.7 do edital da Tomada de Preços nº XX/2019, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 
TRE/AL nº XX/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços TRE/AL nº XX/2019, 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 da Tomada de Preços TRE/AL nº XX/2019, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços TRE/AL nº XX/2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do TRE/AL 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. 

 
_________________, em ___ de_______ de 2019. 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Representante legal do licitante, com identificação completa) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que efetuou o 
reconhecimento prévio  dos locais  de trabalho, e  que não efetuará reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0536556)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 613



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

22 

 

 

 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSUMINDO TODOS OS ÔNUS 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que assume todos os 
ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará reclamações posteriores sobre 
dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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PROCESSO : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : TOMADA DE PREÇOS. PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE.

 

Parecer nº 842 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 

Vêm os autos em epígrafe a esta Assessoria
Jurídica, para, ex vi parágrafo único do art. 38 da Lei nº
8.666/93, análise da minuta do edital da tomada de preços
(0536556), do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução
indireta, empreitada por preço global, objetivando a
contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, atendendo aos critérios e às condições gerais e
especiais especificados nos anexos da minuta.

 

2. DO PROCEDIMENTO

Conforme esclarecido no evento exordial
(0501012), o projeto básico (0503515) foi completamente
elaborado pela Seção de Manutenção e Reparos, sob a
coordenação e responsabilidade  do engenheiro civil, Erivaldo
José de Souza. Este projeto é composto das seguintes peças
técnicas:
1. Projeto Básico;
2. Normas e Procedimentos para Execução;
3. Apresentação de Material Gráfico e Documentos;
4. Planilha Orçamentária;
5. Cronograma Físico-Financeiro;
6. Composição de BDI; 
7. Projetos Arquitetônicos 

 
A SEIC elaborou Quadro Resumo da média total

apurada, com BDI incluso, considerando-se os percentuais de
BDI de cada orçamento (0527750), obtendo o valor total de R$
104.818,67 (cento e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e
sessenta e sete centavos).

A  COFIN efetuou  a reserva de crédito (0524852),
no valor inicialmente orçado pela SEIC (sem o BDI) de R$
94.065,35 (noventa e quatro mil sessenta e cinco reais e trinta
e cinco centavos).

Retornaram os autos à SLC, que elaborou a minuta
de edital de tomada de preços (0529370), adotando como BDI
o percentual estimado pela Seção de Manutenção e Reparos
(29,07%).

 Vieram, então, os autos a esta Assessoria Jurídica,
para análise da regularidade, ocasião em que foi verificada
(0530247) a ausência de aprovação do Projeto Básico, que
inclusive conservava a expressão "Termo de Referência", bem
como a incongruência na reserva de crédito (0524852), feita
no valor inicialmente orçado pela SEIC, de R$ 94.065,35
(noventa e quatro mil sessenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos), sem observar a manifestação da SMR (0524692)
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nem a retificação posterior da SEIC, para fazer incluir o valor
do BDI (0528010). 

Em consequência, o pré-empenho foi reforçado
(0531015); o Projeto Básico foi editado (0530933) e
posteriormente aprovado pela autoridade competente
(0531994).

Após ampla tramitação no eixo SAD-SMR-ACAGE,
foi ajustada a planilha de referência e a ACAGE opinou por
sua regularidade (0533491), conforme visto nos Pareceres
545 (0517624) e 608 (0521925). Analisando o Anexo I-H da
minuta do edital (0532187), aquela unidade atestou a
regularidade da composição do BDI, nos termos dos
parâmetros fixados pelo TCU, recomendando que fosse
excluída a observação constante do Anexo I-H (A inserção da
alíquota de 4,5% nos imposto, deu-se pelo uso do SINAPI com
os serviços desonerados), tendo em vista que a estimativa de
preços efetuada por este Regional não se baseou no SINAPI.

Com vista dos autos novamente, esta AJ-DG sugeriu
algumas diligências (0532733), que foram satisfeitas com os
esclarecimentos da SAD (0532821) e com as alterações no
Projeto Básico (0533635).

Assim, segue  a análise da nova minuta
(0536556),  de edital de TOMADA DE PREÇOS, do tipo
MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta,
empreitada por preço global, objetivando a contratação de
empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de
elaborar os Projetos Complementares para a reforma do
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 A  análise do edital em foco é determinada  pelo
 parágrafo único do art. 38 da Lei n.º 8.666/93  e art. 11 da
Resolução TRE-AL nº 15.787/17.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas  as nuanças técnicas e financeiras foram
analisadas às unidades competentes, passamos a opinar nos
termos que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA NÃO UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO

 

 Por oportuno, transcreve-se a O.N. da AGU nº 54,
de 25/04/2014:

 
ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 54, DE 25
DE ABRIL DE 2014

"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."

REFERÊNCIA: Art. 1°, Lei 10.520, de 2002;
art. 50, §1°, Lei n° 9.784, de 1999. Art. 6°, inc.
XI, e art. 38, parágrafo único, Lei nº 8.666, de
1993; Lei nº 5.194, de 1966.
  

No caso em tela, a escolha da modalidade licitatória
esteia-se no despacho da SMR (0536403), por meio do qual
se anexou aos autos a Resolução CONFEA Nº 1.116 de
26/04/2019 (0536400), publicada no D.O.U. de 03/05/2019,
tendo a SMR concluído: "Mencionada Resolução considera
que Obras e Serviços de Engenharia e de Agronomia, por
serem objeto de soluções especificas e tecnicamente
complexas, não podem ser definidos a partir de especificações
usuais de mercado, à medida em que exigem para habilitação
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a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
são considerados serviços técnicos especializados e NÃO
SERVIÇOS COMUNS, ficando assim evidente, de acordo com
o texto normativo, que os SERVIÇOS DE ENGENHARIA não
devem se enquadrar na abrangência legal das licitações
através do Pregão."

 

4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ultrapassada a questão da modalidade licitatória,

excluída a possibilidade de utilização de pregão, que se
destina a serviços comuns, prossegue-se na análise da
minuta.

Como se sabe, as modalidades de licitações
previstas nos incisos I a III, do art. 22, da Lei
nº 8.666/93 são determinadas em função dos
limites do valor estimado da contratação que a
Administração pretende realizar, na forma
prevista pelo art. 23 do mesmo diploma legal:
"Art. 22.  São modalidades de licitação:

I - concorrência;

II - tomada de preços;

III - convite;

IV - concurso;

V - leilão.

 (...)
§ 2o  Tomada de preços é a modalidade de licitação
entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.

(...)

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se
referem os incisos I a III do artigo anterior serão
determinadas em função dos seguintes limites, tendo
em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia
(valores atualizados pelo artigo 1º, do Decreto
nº 9.412/2018):
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00
(trezentos e trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de preços - até R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil
reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil
reais); e
(...)
§ 4o  Nos casos em que couber convite, a
Administração poderá utilizar a tomada de
preços e, em qualquer caso, a concorrência."

 
No caso concreto dos autos, tendo sido o valor

total da contratação estimado em   R$ 104.818,67 (cento e
quatro mil oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete
centavos) tem-se por possível a utilização da modalidade
convite, e também cabível a modalidade tomada de preços,
como prescreve a alínea “b”, do inciso I, e § 4º, do art. 23 da
Lei n.º 8.666/93. Observa-se, também, ser o tipo de licitação,
menor preço, igualmente adequado.

Registre-se que o presente procedimento atende às
prescrições contidas no art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93,
quais sejam, a devida autuação, protocolização, a indicação da
previsão dos recursos orçamentários, e que a minuta do edital
não contém cláusula restritiva ou impertinente para a
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execução do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art.
37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 3º, § 1º da
antedita Lei, pendente ainda a necessária autorização.

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; 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. 43 da
referida Lei e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais (art. 40, § 2º, Lei nº 8.666/93).  

Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte, quanto aos critérios de desempate.

 
5. DA MINUTA CONTRATUAL

 
A minuta contratual ora analisada atende às

prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e  a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
 Em face do que determina o Acórdão

2.328/2015/TCU/Plenário do Tribunal de Contas da União,
item   9.3.1.,  in verbis, "elabore listas de verificações para
atuação das consultorias jurídicas na fase interna da licitação,
orientando-as ainda para que as acostem aos autos dos
processos licitatórios", segue a pertinente lista de verificação,
obtida no site do CNJ, adaptada para a modalidade tomada de
preços:

 

LICITAÇÃO – ADAPTADA PARA A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS –  LISTA DE
VERIFICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTOS PREFIXADOS NA LEI  
8.666/93, NA RESOLUÇÃO CNJ N. 114/2010 E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA CNJ N.
44/12, NECESSÁRIOS À INSTRUÇÃO DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO,  PRÉVIOS ÀS CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

  

QUESTIONAMENTOS Sim Não Evento/Obs. 

 FORMALIDADES PRELIMINARES        

1) Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida? Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93  

     X   

2) A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? X  0532821

3) O processo está instruído com Plano de Obras,
elaborado a partir do programa de necessidades e X  0532821
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planejamento estratégico? (art. 2º da Resolução CNJ n.
114/2010) 

X  0532821

4) A obra, com a indicação do grau de prioridade, foi
devidamente aprovada pelo Pleno do TRE-AL, se esse for
o caso, conforme dispõe o art. 4º da Resolução CNJ n.
114/2010? 

X  0532821         
            

5) Na hipótese de construção de nova edificação, foi
comprovada a existência de terreno em condição regular?   N/A

6) O órgão obteve autorização para construir?   N/A

7) Há recursos orçamentários destinados à realização de
estudos preliminares, elaboração e/ou contratação de
projetos, básico e executivo e aquisição do terreno? 

  x    0531015

8) Foi elaborado anteprojeto detalhado contendo as
estimativas e justificativas das áreas relacionadas à
execução da obra a respeito do que será gasto (§ 5º do
art. 5º da Resolução CNJ n. 114/2010)? 

x   0533635

9) Foi elaborado parecer técnico destinado à avaliação,
aprovação e priorização da obra pelas unidades de
planejamento, orçamento e finanças e pela unidade de
controle interno? 

  N/A

 PROJETO BÁSICO – PROJETO EXECUTIVO    

10) Foram juntados aos autos o estudo preliminar e o
projeto básico? Caso a produção do projeto básico não
seja atribuição da futura contratada, foi juntado aos
autos? 

   X    0533635

11) Foi apontado o indicador de prioridade da obra, nos
termos do § 1º do art. 2º da Resolução CNJ n. 114/2010?  X    0532821

12) Foi apontado o grupo a que a obra pertence, nos
termos do art. 3º da Resolução CNJ n. 114/2010?  X   0532821

13) O projeto básico contém adequada justificativa da
necessidade pública que demanda a futura contratação? X  0533635

14) O projeto básico contém adequada descrição dos
bens e/ou serviços que serão contratados? X  Idem

15) O projeto básico contém justificativa para
enquadramento do objeto como comum?   X  

16) O projeto básico contém justificativa para a utilização
do pregão presencial em detrimento do eletrônico?   N/A

17) O projeto básico contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações?   N/A

18) O projeto básico contém justificativa para exigência,
ao longo do processo de licitação, da exibição de
amostras, resultados de testes, de ensaios e de outras
provas exigidas por normas técnicas oficiais? 

  N/A

19) O projeto básico contém justificativa para o
agrupamento de itens?  X   0533635

20) Houve parcelamento do objeto?  X  

21) O parcelamento do objeto foi precedido de
comprovação técnica e econômica?   N/A

22) Foram avaliadas eventuais dificuldades na atribuição
de responsabilidade por eventuais defeitos de construção
em virtude do parcelamento do objeto?

  N/A

23) O projeto básico contém justificativa para a exigência
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23) O projeto básico contém justificativa para a exigência
de atestados de capacidade técnica? X    0533635

24) 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? 

X   Idem

25) O projeto básico prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? X  Idem

26) 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?

X  Idem

27) O projeto básico contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados
independentes para cada capacitação técnica a ser
comprovada? 

  N/A

28) O projeto básico contém justificativa para as
limitações de tempo, época e/ou de locais específicos para
atestados de capacidade técnica? 

  N/A

29) O projeto básico contém justificativa para vistoria e/ou
visita técnica? X  0533635

30) As vistorias técnicas do local da obra foram realizadas
individualmente pelos interessados no certame?  X Fase posterior

31) O licitante firmou declaração de conhecimento das
condições locais para a execução do objeto e entrega da
obra? 

 X Previsto

32) O projeto básico contém justificativa para a cotação
de quantidade inferior à demandada?   N/A

33) O projeto básico contém justificativa para contratação
de serviços mediante alocação de postos de trabalho
(mão de obra residente)?

  N/A

34) O projeto básico previu a contratação, na fase de
execução da obra, de, pelo menos, 2% de egressos do
sistema prisional (parágrafo único do art. 8º da Resolução
CNJ n. 114/2010)? 

  N/A

 35) O projeto básico contempla levantamento de
mercado com análise de outras soluções de contratação
do serviço? Ref. Acórdão TCU-Plenário n. 2328/2015

  N/A

36) O projeto básico contém justificativa para as
exigências de propriedade, posse e ou localização de
instalações, máquinas e/ou equipamentos? 

  N/A

37) O projeto básico abstém-se de especificações
técnicas irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias,
que possam ser causa de aumento dos custos da futura
contratação?

X  0533635

38) O projeto básico contempla requisitos de
sustentabilidade? X  idem

39) Existe aprovação do projeto básico pela autoridade
competente? X  0531994

40) Existe projeto executivo?  X    Fase
posterior

41) Foi autorizada a produção de projeto executivo
concomitantemente à execução das obras/serviços?   N/A

42) Equipamentos e mobiliário para o início da utilização
da obra estão sendo adquiridos em licitações distintas   N/A
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(art. 12 da Resolução CNJ n. 144/2010)? 

PESQUISA DE PREÇOS    

43) Foi realizada ampla pesquisa de preços? X  
0528010

   

44) 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   

45) Os custos unitários dos serviços foram cotados a
partir das referências constantes das tabelas SINAPI e/ou
do sistema Sicro do DNIT (§ 3º do art. 9º da Resolução
CNJ n. 114/2010)? 

 X  

46) Há algum custo que exceda àquele fixado nas tabelas
de referência?   N/A

47) O custo excedente enquadrava-se em condição
especial, devidamente justificada em relatório técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado?

  N/A

48) Esse relatório foi devidamente aprovado pela
autoridade competente?   

 N/A

 

 49) Todas as fontes de consulta de preço foram
indicadas na memória de cálculo do orçamento que
integra a documento do processo licitatório? 

X  0523208

 50) Foi produzido mapa comparativo com os preços
encontrados? X  0524855

 51) Os preços encontrados na pesquisa foram
submetidos ao exame da unidade de atuação demandante
e devidamente aprovados?

X  0533491

 MINUTA DO EDITAL    

52) 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? 

 X 0536556

53)  Consta dos autos justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas
de pequeno porte e Sociedade Cooperativa? 

 X   0536556

54) 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 10% do
menor preço cotado?

    X  Idem

55) A minuta do edital contém previsão de cota reservada
às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade do 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

  X   

56) A minuta do edital contém disciplina para a hipótese
de desenquadramento da situação de entidade
preferencial em razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e diferenciado)?

     N/A

Competitividade      

57) 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? 

X   0533635
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58)  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? 

X   0536556

 59) A minuta do edital está integrada por planilhas que
refletem todos os direitos trabalhistas previstos em
legislação especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho)? 

  N/A

60) Os custos unitários dos serviços, as ARTs dos
profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento-
base e a declaração expressa do autor das planilhas
orçamentárias quanto à compatibilidade dos quantitativos
e dos custos constantes das planilhas com os
quantitativos do projeto de engenharia e os custos SINAPI
e ou Sicro integram o orçamento-base da contratação no
momento de deflagração do procedimento licitatório,? 

   N/A

61)  Estão sendo exigidos dos licitantes

i) a indicação da composição unitária dos custos dos
serviços de todos os itens da planilha orçamentária, ii) a
composição da taxa de BDI; e a iii) composição dos
encargos sociais? 

X   0536556

62) O BDI ou LDI previu apenas despesas com i) taxa de
rateio da Administração Central; ii) taxa das despesas
indiretas; iii) taxa de risco, seguro e garantia do
emprenedimento; iv) taxa de tributos; e v) margem ou
lucro?

X    Idem

63) A minuta do edital contém definição   dos critérios de
julgamento, classificação e aceitação das propostas? X  0536556

64) As exigências de habilitação jurídica contidas na
minuta do edital estão de acordo com a legislação?  X  Idem

65) As exigências relativas à regularidade fiscal e
trabalhista contidas na minuta do edital estão de acordo
com a legislação?

X  Idem

66) A forma de divulgação de licitação está de acordo
com o valor a ser contratado?   Fase posterior

67) A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos
critérios de habilitação econômico-financeira?    N/A

68) A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar
a exequibilidade das propostas?   X  

69) A minuta de edital se abstém de definir de forma
genérica penalidades aplicáveis na fase de julgamento da
licitação? 

X   

 Execução Do (A) Futuro (A) Contrato/Ata    

70) A minuta do contrato estabelece prazo razoável (não
exíguo) para início da prestação de serviços? X   0536556

71)  A minuta do contrato/ata contém descrição dos
prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços? 

X  Idem

72) A minuta do contrato/ata contém descrição das
obrigações atribuídas ao TRE-AL e à fornecedora? X  Idem

73) A minuta do contrato/ata contém obrigação à
fornecedora de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato? 

X  Idem

74) A minuta do contrato/ata contém descrição das
sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento? 

X  Idem
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75) A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A decisão compete à
autoridade que ordenar a despesa). 

 X  

76) A minuta de contrato estabelece a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo? X  0536556

77) A minuta do contrato contém requisitos de qualidade
que viabilizem a vinculação da remuneração com os
resultados?

  N/A

78)  A minuta do contrato/ata contém cláusula com
previsão de reajuste e/ou repactuação de preços?  X

Vigência
menor quer 1
ano.
Irreajustável.

79) A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a obrigação de
devolver valores eventualmente recebidos em excesso? 

  N/A

  OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS    

80) As normas que dispõem sobre margens de
preferência foram observadas? Ref. Decretos nºs 7546/
2011 e 8538/2015

  N/A

81) 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

X   

82) Foi verificada a incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade? 

X   

83) 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

 X Em curso

84) Consta a autorização da autoridade competente para
a abertura da fase externa da licitação? Ref. art. 38,
caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 X Fase posterior

85) Consta a publicação do aviso de edital? Ref. art. 4º, I e
II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº 5.450/05  X Fase posterior

86) Consta a designação da CPL?  X Fase posterior

87) 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    

88) Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a despesa?

X  
0524852

0531015

89) Os autos do processo contêm documento com
estimativa do impacto orçamentário financeiro da despesa
(artigo 16, I, da Lei Complementar n.101/2000)?

   N/A 

90)  Os autos do processo contêm declaração do
ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar
n. 101/2000)?

  N/A

91) A execução da obra ultrapassará o exercício
financeiro?  X  
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92) Para obra cuja execução ultrapasse um exercício
financeiro – foi incluída a despesa no plano plurianual ou
houve autorização legal expressa (art. 20 da Resolução
CNJ n. 114/2010)? 

  N/A 

 

 9. CONCLUSÃO

 
 Concluindo, à luz de todo o exposto,  esta

Assessoria Jurídica  aprova, nos termos do parágrafo único do
Art. 38, da Lei nº 8.666/93, e em face de sua regularidade
jurídica,  a minuta do edital da tomada de preços (0536556), 
 do tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa
do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os
projetos complementares para a reforma do antigo edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
À consideração superior. 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 07/05/2019, às 16:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/05/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536706 e o código CRC 0E528629.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 07 de maio de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente à contratação de empresa do ramo da engenharia
civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do antigo
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, mediante tomada de preços, do
tipo menor preço.

 

A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral aprovou a minuta de certame conforme
Parecer º 842 (0536706), frente a sua regularidade jurídica.

 

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a contratação em comento.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/05/2019, às 14:07, 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
0537544 e o código CRC BDA7DCD4.
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PROCESSO : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : Edital. Certame licitatório. Contratação. Projetos complementares. Reforma. Imóvel. Praça do Sinimbu.

 

Decisão nº 1427 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Conclusos os presentes autos, analiso minuta de edital

para a contratação de empresa que atue no ramo de engenharia com
o objetivo de elaboração dos Projetos Complementares relativos à
reforma do imóvel situado na Praça Visconde de Sinimbu, Centro,
nesta capital.

 
Apreciando a instrução, constato a existência de

manifestações da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão – ACAGE
que ratificam a regularidade da planilha de referência (0533491). A
seguir, o criterioso parecer exarado pela Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral (0536706) ratifica a regularidade do instrumento e
viabiliza, com isso, a abertura da fase externa do certame.

 
Com isso, APROVO os termos da minuta de edital

(0536556 e, com isso, AUTORIZO a abertura de procedimento
licitatório na modalidade Tomada de Preços, do tipo Menor Preço,
sob o regime de execução indireta, empreitada por preço global,
objetivando a contratação de empresa do ramo de engenharia civil
para a elaboração dos Projetos Complementares relativos à reforma
da antiga sede deste Tribunal, localizada na Praça Visconde de
Sinimbu, Centro, nesta capital.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para as

providências cabíveis.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 08/05/2019, às 16:09, 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
0538172 e o código CRC F928E148.
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1427, da

Presidência (0538172).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2019, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538236 e o código CRC AF733ACA.
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TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  0011//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000011332255--4422..22001199..66..0022..88000000  

  
  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitação e Contratos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta, 
empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa do ramo da engenharia 
civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do antigo 
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atendendo aos critérios e às 
condições gerais e especiais especificados nos anexos deste Edital. 
 
 O certame será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pela Instrução 
Normativa n° 05 do MARE, de 21 de julho de 1995, alterada pela IN nº 01/2001 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 
8.538/2015, pelo Decreto nº 7.983/2013, pela Resolução nº 15.787/2017 – TRE/AL, pela 
Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 114/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, pela Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão, e pela Portaria n° 212, de 18 de junho de 2001, 
da Presidência deste Tribunal, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, edição de 19 de 
junho de 2001, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Órgão. 
 
 Os envelopes contendo a documentação habilitatória, a proposta técnica e  a 
proposta de preços serão recebidos no dia 28 de maio de 2019, às 14 horas (horário local), 
na Sala de Pregão do atual edifício-sede do TRE/AL (6º andar), localizado à Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL. A abertura dos envelopes de habilitação se iniciará 
imediatamente após o encerramento do recebimento referido, salvo decisão contrária da 
Comissão Julgadora. 
 
01 - DO OBJETO. 
 
1.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa do ramo da 
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do 
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material 
e mão de obra, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais especificados nos 
anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O prédio em que serão executados os serviços está localizado na Praça Visconde 
de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços empresas especializadas nos serviços 
licitados, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
edital, bem como nos mandamentos legais aplicáveis, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, e tenha especificado como 
objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível 
com o objetivo desta Tomada de Preços. 
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2.2. O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE n.º 05/95, são 
válidas como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO. 
 
2.3. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em 
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, 
localizados nas Unidades da Federação, ressaltando-se que o TRE/AL não é unidade 
cadastradora, apenas consultora. 
 
2.4. Não poderão participar desta Tomada de Preços: 
 

a) empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
b) empresas impedidas de contratar com o Poder Público em razão de decisões 
administrativas ou judiciais, enquanto perdurarem os efeitos da punição;  
 
c) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
d) pessoa jurídica que tenha 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 de hierarquia da área encarregada da licitação 
(Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela Resolução nº 229/2016 do CNJ). 
 

d.1) A vedação acima se estende às contratações cujo procedimento 
licitatório  tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estejam no exercício  dos respectivos 
cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após 
a desincompatibilização (Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela 
Resolução nº 229/2016 do CNJ). 

 
2.5. A simples apresentação de proposta pelo licitante corresponde à presunção de 
que inexistem fatos que impeçam sua participação na presente licitação, eximindo assim a 
Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
 
2.6. Para a regular representação da licitante, deverá ser observado o seguinte: 

 
a) O mandatário da licitante deverá se apresentar portando documento de 
identidade e procuração hábil, com a firma do subscritor reconhecida, 
acompanhada de documento que comprove os poderes deste (contrato social, 
estatuto, documento de eleição, procuração com poder de substabelecimento 
etc.); 
 
b) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da pessoa jurídica (diretor, 
sócio gerente, etc.), apresentar documento de identidade e cópia do instrumento 
de constituição da licitante; 
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c) Poderá haver substituição do representante da licitante a qualquer tempo, 
devendo o novo representante preencher as condições das alíneas “a” e “b” 
deste, conforme o caso. 
 
d) Cada mandatário só poderá representar apenas uma empresa. 
 
e) As informações necessárias à representação poderão ser consultadas no 
SICAF. 
 
f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que o 
representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da licitante. 

 
g) Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro 
da CPL-TRE/AL ou, ainda, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
2.6.1 .  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de 
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 
“documentação” e “proposta de preços”, ou quando a Comissão o exigir. 
 

03- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E DAS PROPOSTAS. 
 
3.1. A documentação e a proposta de preços deverão ser entregues no dia, hora e 
local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em envelopes indevassáveis, 
devidamente lacrados (com cola ou lacre) e identificados no frontispício com o nome 
comercial do licitante e com os seguintes dizeres: 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2019 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2019 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
3.2. Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da documentação 
de habilitação e das propostas 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 Seção de Licitações e Contratos informar sobre o adiamento no sítio 
do TRE/AL na internet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.3. O TRE/AL não se responsabiliza por proposta enviada por via postal ou entregue 
em outro setor do Tribunal que não seja o especificado no preâmbulo deste instrumento. 
 
3.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o prazo 
fixado para tanto. 
 
3.5. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma vez 
iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 
influir no resultado final do processo licitatório, ressalvado o disposto nos itens 5.4, 5.7 e 
5.10. 
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3.6 A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços será realizada 
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL, devendo quaisquer reclamações a respeito serem feitas, no 
momento, pelos seus representantes legais.  
 
3.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
 
04 – DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS. 
 
4.1.  Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
4.1.1. Relativos à habilitação jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, e, ainda, documento de 
eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações; 
 
c) para as sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
d) para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, se a atividade exigir. 
 

4.1.2. Relativos à regularidade fiscal: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outro equivalente na forma da lei. 

 
4.1.2.1. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
Lei Complementar nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º do Decreto nº 
8.538/2015. 
 
4.1.2.2.  No entanto, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão incluir 
no envelope toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 
I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
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momento da divulgação do resultado do julgamento das propostas, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
II - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela administração do TRE/AL quando requerida pelo licitante, a não 
ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para empenho, 
devidamente justificados. 
III - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
4.1.3. Relativo à regularidade trabalhista: Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
4.1.4. Relativos à qualificação técnica:  
 
4.1.4.1. Apresentar prova de Registro de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia  - CREA - da empresa e do profissional indicado como responsável técnico; 
 

4.1.4.2. Indicar expressamente, um profissional de nível superior para cada especialidade 
do projeto, devidamente registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, 
em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no 
CREA, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente 
edital. 
 

4.1.4.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 
 

4.1.4.2.1. 1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo 
estrutural e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 
1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.2.  Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo 
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica 
de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade 
semelhante à deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de 
projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área 
construída com complexidade semelhante à deste objeto. 
 

4.1.4.2.2. Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito 
de comprovação da área construída mínima estabelecida. 
 
4.1.4.2.3. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.1.4.1.1, 
deverão, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir 
vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de 
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cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo 
de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de 
serviços ou são seus diretores ou seus sócios. 
 

4.1.4.3.  Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característica, quantidades e prazos com o objeto. 
 

4.1.4.3.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e 
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se 
para manter contato com a empresa declarante. 
 
4.1.4.3.1. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a 
veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e 
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 

4.1.5. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF (conforme 
modelo no ANEXO II), ou seja, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
4.1.6.  Apenas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com os requisitos 
da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no ANEXO VI. 
 
4.1.7.  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo no ANEXO VII), de 
acordo com o § 1º da Instrução Normativa nº 02/2009. 
 
4.1.8. Declaração de Reconhecimento Prévio ou Declaração Assumindo Todos os Ônus, 
conforme a licitante efetue ou não a vistoria, de acordo com os modelos constantes nos 
Anexos VIII e IX, respectivamente. 
 
4.2. Os licitantes cadastrados no SICAF terão sua regularidade verificada via on line, 
ficando dispensados de apresentar os documentos de que trata os subitens 4.1.1 e 4.1.2. 
Todavia, deverão incluir no envelope de documentação uma declaração de inexistência de 
fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo do ANEXO III, assinada por 
representante com poderes para agir em nome da empresa, e o Certificado de Registro 
Cadastral do SICAF, que pode ser obtido, inclusive, no ACESSO LIVRE (consultas) do site 
www.comprasnet.jus.br. 
 
4.2.1.  A falta de apresentação do CRC pode ser suprida por consulta efetuada pela CPL 
ao site do Comprasnet. 
 
4.3.  Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este 
deverá  apresentar os documentos de habilitação constantes dos itens anteriores para todos 
os consorciados, e ainda os seguintes documentos: 
 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes: 
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a.1) O seu representante legal devidamente qualificado; 
a.2) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada 
consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens 
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação; 
a.3) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos 
consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, 
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução; 
a.4) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição 
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL, até o término da vigência contratual; 
a.5) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 
jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou diferente dos 
seus consorciados; 
a.6) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos 
consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o 
percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento dos 
serviços previstos; 
a.7) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados deverão 
ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à empresa 
líder; 
a.8) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável (no consórcio de 
empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 
brasileira, a qual será responsável por todas as providências que forem necessárias 
ao atendimento da legislação nacional, inclusive de comércio exterior). 

 
4.3.1. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado: 
 

4.3.1. À empresa líder caberão as seguintes obrigações: 
 
a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio; 
b) Administrar o contrato; 
 
4.3.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma licitação, 
em mais de um consórcio ou isoladamente; 
 
4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

 
4.4. Os documentos previstos nesta seção poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro da 
CPL-TRE/AL ou, ainda, quando for o caso, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
4.5. A validade dos documentos será expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, 
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de 90 
(noventa) dias. 
 
4.6. Serão aceitas certidões extraídas da INTERNET, exceto se o órgão expedidor não 
considerar tais certidões hábeis para fazer prova de regularidade. A autenticidade das 
certidões referidas nesta cláusula será averiguada conforme dispuser o órgão expedidor.  
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4.7. Os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL. 
 
4.8. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 
 
4.9. Junto à documentação, já deverão, preferencialmente, ser apresentados os dados 
do representante da empresa, em especial: nome/razão social, CPF/CNPJ, número da 
identidade, endereço e telefone de contato, podendo ser utilizado o modelo sugerido no 
ANEXO V. 
 
4.10. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, 
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.jus.br). 
 
4.11. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá realizar, ainda,consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 
19/07/2002. 
 
05 - DA PROPOSTA DE PREÇO. 
 
5.1. A proposta de preço deverá ser redigida em português, datilografada ou 
impressa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas deverão ser 
rubricadas e a última, datada e assinada pelo proponente, devendo constar: 
 

a) o nome do proponente, número do CNPJ/MF, inscrição municipal, endereço, telefone, 
fax e dados bancários; 
 
b) o preço global dos serviços ofertados, expresso em moeda nacional, em algarismos 
e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), devendo estar 
inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive incidências tributárias e 
previdenciárias e outras necessárias à completa execução da prestação contratual; 
 
c) a descrição dos serviços ofertados de acordo com as disposições constantes nos 
Anexos I e I-A deste edital. 

 
d) a Planilha Orçamentária, contendo a composição dos custos, conforme modelo 
constante no Anexo I-C; 
 
e) a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante no Anexo I-E; 
 
f) o Cronograma Físico-Financeiro, no modelo do Anexo I-D. 

 
5.1.1. Os licitantes deverão apresentar, além da composição da taxa do BDI e dos 
encargos sociais, as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens 
da planilha orçamentária. 
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5.1.2. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a 
legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, 
observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação 
municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 
proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 
116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

5.1.3.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de 
PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

5.1.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam 
compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão 
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 
3º, da referida Lei Complementar. 

5.1.5. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que 
a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013. 

 
5.1.6.  As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na 
composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas 
como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 
5.2. As propostas não poderão estar subordinadas a termo ou condição, nem 
apresentar preços indeterminados. 
 
5.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data 
prevista para entrega e recebimento dos envelopes. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
salvo para sanar evidentes erros formais, dependendo estas alterações de julgamento da 
CPL. 
 
5.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Tribunal 
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Regional Eleitoral de Alagoas, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima 
referida, por, no máximo, igual prazo. 
 
5.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 
envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem solicitação ou a convocação de que trata o 
item 10.1, ou a prorrogação de que trata o item 5.5, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
5.7. A falta de data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de 
abertura dos envelopes. 
 
5.8. Se a proposta previr condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste 
edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 
 
5.9.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor de R$ 104.818,67 (cento e quatro mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete 
centavos), que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do 
Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000. 
 

5.9.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que 
compõe a Planilha Orçamentária, tendo como critério os valores disponíveis na planilha 
constante no Anexo I-G. 

 
5.10. Poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL erros meramente matemáticos. 
 
5.11. As omissões de dados que possam ser obtidos em outras fontes apresentadas 
nos envelopes de documentos ou propostas não motivarão desclassificações. 
 
5.12. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme juízo de razoabilidade. 
 
5.13. O valor da contratação será fixo e irreajustável. 
 
06 – DA VISTORIA. 
 

6.1.  A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 
condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá 
emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO  dos locais de trabalho (modelo 
constante no Anexo VIII), não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades 
encontradas na execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a 
CONTRATADA deverá emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução 
da vistoria (modelo constante no anexo IX), não se admitindo reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 
 
 

6.1.1. A vistoria prévia poderá ser realizada no imóvel situado na Praça Visconde de 
Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 13h, com 
agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 
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2122-7797/7760, junto à Seção de Maanutenção e Reparos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 

07 – DO PROCEDIMENTO. 
 
7.1. Na data, horário e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, a CPL 
receberá, em sessão pública, os envelopes de habilitação e de propostas dos interessados. 
 
7.2. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da Comissão 
Julgadora e pelos representantes dos licitantes e juntados, posteriormente, aos autos do 
processo administrativo. 
 
7.3. Após o encerramento do recebimento dos envelopes, a Comissão Julgadora 
abrirá, publicamente, os referentes às documentações. Em ato contínuo, a CPL poderá 
analisar os documentos habilitatórios, para verificar a regularidade dos licitantes, ou 
suspender a sessão, a fim de julgar isoladamente a habilitação. 
 
7.4. Será inabilitado o licitante que não apresentar documento exigido ou apresentá-
lo formalmente em desacordo com as regras deste instrumento. 
 

7.4.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase subsequente. 
 

7.5.  Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a sessão, para analisar a 
documentação, designando nova data para o prosseguimento da habilitação preliminar. 
 

7.5.1. Caso haja a suspensão da sessão, para julgamento da habilitação, os 
envelopes de propostas, rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes dos 
licitantes, ficarão em poder da Comissão Julgadora. 
 

7.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de proposta de 
preços, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
representantes dos licitantes, ficando em poder da Comissão de Licitação. 
 
7.7. Será lavrada ata da sessão de habilitação, mencionando os licitantes, as 
reclamações e impugnações apresentadas, bem como as demais ocorrências relevantes 
para o certame. 
 
7.8. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justificado, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitação. 
 
7.9. Os licitantes serão intimados dos resultados da habilitação consoante os 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Após a intimação referida, 
será aberto o prazo recursal, salvo se todos os licitantes renunciarem expressamente ao 
direito de recorrer. Nesta hipótese, a Comissão poderá dar seguimento ao procedimento 
licitatório. 
 
7.10. A Comissão de Licitação somente devolverá os envelopes de proposta de preços 
dos licitantes inabilitados depois do encerramento do prazo recursal, sem que tenha havido 
recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Poderá haver a devolução, ainda, 
na hipótese do item seguinte. 

Edital da TP nº 01/2019 (0538749)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 638



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 
7.11. No caso de renúncia expressa, por todos os licitantes, ao direito de interpor 
recursos, poderá a Comissão de Licitação, após o julgamento da habilitação, passar 
imediatamente à fase de julgamento das Propostas. 
 
7.12. Ultimada a fase de habilitação, será designada data para a abertura pública dos 
envelopes de propostas. 
 
7.13. Antes da abertura dos envelopes de propostas, os licitantes deverão verificar a 
idoneidade dos lacres. 
 
7.14. A CPL poderá julgar as propostas na própria reunião de abertura ou isoladamente. 
 
7.15. As propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes 
ao ato de abertura dos envelopes. 
 
7.16. No julgamento das propostas, a CPL verificará o atendimento aos requisitos 
formais e materiais estabelecidos neste instrumento e em seus anexos. 
 
7.17. Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, IV; 44, § 2º e 3º, e 48, incisos I e 
II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que: não preencherem as condições estabelecidas nesta 
Tomada de Preços e aquelas que apresentarem preços: excessivos, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, manifestamente inexequíveis, e as propostas com valor superior ao valor 
máximo admitido pela Administração. 
 
7.18. A CPL classificará as propostas regulares, em ordem crescente de preços, 
conforme o tipo de licitação estipulado no preâmbulo deste instrumento. 
 
7.19. Os licitantes serão intimados do resultado do julgamento das propostas mediante 
publicação resumida no Diário Oficial da União, exceto se a intimação do resultado ocorrer 
na reunião de abertura das propostas, com todos os licitantes presentes. 
 
7.20. Transcorrido o prazo recursal e julgados os recursos porventura interpostos, o 
procedimento será submetido à autoridade superior, para os atos de homologação do 
certame e adjudicação do objeto. 
 
7.21. Em caso de suspensão da sessão para posterior julgamento das propostas, 
poderá a Comissão convocar todos os licitantes para comparecimento a uma sessão 
específica na qual a decisão adotada será comunicada, considerando-se, dessa forma, 
intimados para todos os efeitos. 
 
08 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
8.1. No caso de empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
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8.1.2. O subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.2. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe 
será adjudicado o objeto licitado; 
 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.1.1, obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
III – caso duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.1.1, tenham apresentado valores idênticos, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
8.2.1. Não ocorrendo a contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, não incidindo no caso previsto 
no item 8.1., aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, permanecendo o 
impasse, a classificação far-se-á então, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
09- DOS RECURSOS. 
 
9.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
9.2. As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser protocolizadas na 
Seção de Protocolo deste Tribunal, no horário normal de expediente, de segunda-feira a 
sexta-feira, e dirigidas ao Desembargador Presidente do TRE/AL, por intermédio da 
autoridade que praticou o ato. 
 
9.3. Interposto o recurso, os demais licitantes serão notificados e terão o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para impugná-lo, após o que seguirá o rito do art. 109, § 4°, da Lei n° 
8.666/93. 
 
9.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
9.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 
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9.6. Os interessados poderão ter acesso ao procedimento SEI e solicitar, através de 
requerimento encaminhado à Comissão de Licitação, impressões das peças necessárias à 
instrução e às alegações de seus recursos. 
 
9.7. Será admitida, somente como ato preparatório, para salvaguardar o prazo de 
recurso, a apresentação de peça recursal via fax, devendo o recorrente protocolizar o 
original no prazo de 48 horas. 
 
10 – DO CONTRATO. 
 
10.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair 
o direito à contratação, conforme dispõe o art. 64 da Lei n° 8.666/93. 
 
10.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
10.3. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, 
ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, serão convocados para celebrar 
o contrato, seguindo a ordem de classificação, os outros licitantes classificados, devendo ser 
observadas as prescrições referentes à aceitabilidade do objeto e do preço e à habilitação. 
 
10.4. O prazo estipulado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
10.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
10.7. Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Ato Convocatório, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência contratual. 
 
10.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
11.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
12.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
13 – DA VIGÊNCIA. 
 
13.1. O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá vigência a partir da data 
da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou 
interrompido, se for do interesse da Administração, nos termos da lei. 
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14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
14.1. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
14.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução 
 
 
14.3. O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em até 
15 (quinze) dias. 

 
15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 
mencionada, notificando-se a licitante vencedora; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços 
desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
15.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
16.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, 
consignados no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas). Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
17- DO PAGAMENTO. 
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17.1  O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- 
Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados 
da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme 
determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17.2.  Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento 
de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 
informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que o 
crédito deverá ser efetuado. 

 
17.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
17.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
17.6. Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o documento 
que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que 
será incluída na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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% 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. 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; 
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b) 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; 
 
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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 
Nacional n° 8.666/93; 

 
18.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
18.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela CONTRATADO(A), 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovados. 
 
18.6. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução 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. 

 
18.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
18.8. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
18.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
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18.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.11. 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. 
 

18.11.1. 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. 

 
18.12. 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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
18.13. 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 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
19.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
19.2. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste edital 
e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas em participar do certame, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, pelo fone (82) 2122-
7764 ou (82) 2122-7765, ou, pessoalmente, no horário normal de expediente, de 2ª a 6ª 
feira, na Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião 
de recebimento e abertura dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço”. 
 
19.3. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas 
na página web, no endereço, www.tre-al.jus.br, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la 
para a obtenção das informações prestadas pela Seção de Licitações e Contratos. 
 
19.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a Administração 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de documentação ou 
propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 
 
19.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
19.6. Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o resultado 
do certame submetido ao Ordenador de Despesas, para os procedimentos de homologação 
e de adjudicação. 
 
19.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
19.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
19.10. O licitante, ou qualquer cidadão que não concordar com os termos da presente 
Tomada de Preços ou de seus anexos, poderá impugná-lo na forma do art. 41, § 1°, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
19.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
19.12. Caso o licitante vencedor não cumpra as obrigações previstas neste ato 
convocatório e, em particular, as constantes em sua proposta, estará sujeito às penalidades 
previstas na Seção 18. 
 
19.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 
 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução; 
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos; 
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária; 
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO I – E – Composição de BDI; 
ANEXO I – F – Projetos Arquitetônicos; 
ANEXO I – G – Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos; 
ANEXO – H - Planilha de BDI Preenchida; 
ANEXO II – Modelo de declaração para habilitação; 
ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
ANEXO V – Planilha de dados para Contratação; 
ANEXO VI – Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Reconhecimento Prévio; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração Assumindo Ônus. 
 
 

Maceió/AL, 09 de maio de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO 

 

 

 

1. Objeto: 

Contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os 

Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 

 

Localizado na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares para a reforma da antiga sede 

do TRE/AL, tomando como base o Projeto Arquitetônico Existente, doravante chamado 

de Anexo I-F, com a finalidade de atender as demandas atuais, visando o melhor 

atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, entendemos assim ser 

plenamente justificada a contratação do objeto deste Projeto básico. 

3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS: 

a) ANEXO I-A – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

b) ANEXO I –B -  Apresentação de material Gráfico e Documentos 

c) ANEXO I-C - Planilhas e Tabelas 
d) ANEXO I-F - Projeto Arquitetônico 

 

 

 

4.Habilitação 

/qualificação Técnicas: 

4.1 A empresa deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um 

profissional de nível superior para cada especialidade do projeto, devidamente registrado 

no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Atestado 

de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por execução de 

serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Projeto básico. 

4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 

4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de cálculo estrutural e 

projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de 

área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

4.2.2 Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo técnico 

de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de edificações 

com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste 

objeto; 

4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos de 

climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com 

complexidade semelhante à deste objeto. 

4.3 Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito de 

comprovação da área construída mínima estabelecida. 

4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no 

início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo 

empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da 

ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, 

ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de serviço, ou são 

seus diretores ou seus sócios. 

Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da licitante, 

pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

característica, quantidades e prazos com o objeto. 

4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone da 

pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para manter 
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contato com a empresa declarante; 

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade 

dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros 

documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado 

como responsável técnico. 
4.5 Atenção: fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE 

conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ. 

5. Serviços a Serem 

Realizados: 

5.1 O contratado deverá entregar à CONTRATANTE os projetos 

Complementares(Básicos e Executivos), devidamente registrados na entidade 

profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que permitam a 

contratação da execução das obras das instalações. 

5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 

5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

5.3.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os erviços 

equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios e 

memoriais de cálculos que forem necessários; 

5.3.3 Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da 

execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos índices, 

assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico competente – ART 

do CREA ou RRT do CAU. 

5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de 

referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas 

superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de 

preferência: 

5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI; 

5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou 

serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente 

aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, incorporando-se às 

composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os custos de insumos 

constantes do SINAPI; 

5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 

primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 

SINAPI ou tabelas oficiais); 

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo. 

5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 

5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são: 

5.5.1 Anteprojeto: 

5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto(partido adotado), 

apenas uma cópia; 

5.5.1.2 Relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos 

comparativos e benefícios. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à 

administração; 
5.5.1.3 Relatório comparativo dos sistemas(se for o caso) a serm projetados, com custos 

comparativos de gastos com energia, investimentos e manutenção. A fiscalização irá 

escolher a opção mais viável à administração; 

5.5.1.4 Orçamento estimativo. 

5.5.2 Projetos Complementares(Básicos/Executivos): 

5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico(Art. 6º da lei 8.666/93); 
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5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 02 

jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia 

digital(pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos); 

5.5.2.3 Composição dos custos unitários(CCU) de todos os itens de serviços; 

5.5.2.4 Composição das taxas de BDI(edificação e equipamentos) 

5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas(SINAPI); 

5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas; 

5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos; 

5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária. 

 

5.6 ETAPAS DE PROJETO 

5.6.1 Estudo Preliminar 

5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta que 

permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto 

5.6.2 Anteprojeto 

5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de 

precisão adequado, para caracterizar a obra; 

5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto deste 

Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de execução do 

empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e componentes 

da edificação; 

5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através do 

Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo o 

memorial descrito dos sistemas e componentes. 

5.6.3 PPrroojjeettooss CCoommpplleemmeennttaarreess 

5.6.3.1 É o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 

empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas 

as suas etapas; 

5.6.2.2 O Projeto Básico deverá apresentar todos os elementos necessários à execução do 

empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes; 

5.6.3.3 Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a 

CONTRATADA deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, 

considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final do 

trabalho; 

5.6.3.4 Além das especificações que representam todos os detalhes construtivos 

elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o 

Projeto básico será constituído por relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo, apresentados naquela 

etapa de desenvolvimento do projeto; 

5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do 

projeto básico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do certame  

deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os requisitos 

necessários para a habilitação técnica. 

 

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados 

com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto 

Executivo será construído por um relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo apresentado naquela etapa de desenvolvimento 

do projeto. 

 

5.7 OS PROJETOS SERÃO : 
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 5.7.1 Projeto Luminotécnico e Cabeamento Estruturado - Lógico; 

 5.7.2 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA; 

 5.7.3 Projeto de Climatização; 5.7.4 Projeto Hidrossanitário e Reúso; 

 5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 5.7.6 Caderno de Encargo( Planilhas e 

Especificações); 

 5.7.7 PGGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme 

Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de 

resíduos sólidos(Lei federal nº 12.305/2010);  

 

5.8. Compatibilização de todos os projetos: 

5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares, os mesmos deverão ser 

analisados e compatibilizados com o do Projeto Arquitetônico fornecido pela 

CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos a 

fim de evitar conflitos entre eles; 

5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 

arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovada pela Seção De Manutenção e 

Reparo(SMR) do Tribunal. 

5.8.3 Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia 

digital(software Autocad). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá 

ser realizado em meio digital, acompanhados de (02)dois jogos de cópia em 

papel. 

6. Apresentação de 

Material Gráfico e 

Documentos: 

6.1 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 

111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter 

definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta licitação, 

entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições técnicas, 

protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos 

códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e qualquer 

outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel ou mídia 

eletrônica. 

6.2 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as 

seguintes informações: 

6.2.1.Identificação da CONTRATANTE; 

6.2.2. Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

profissional e assinatura; 

6.2.3.Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

6.2.4.Identificação da etapa de projeto; 

6.2.5.Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

6.2.6.Demais dados pertinentes. 

6.3. A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas 

e Práticas Complementares: 

6.3.1. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de 

Edifícios Públicos Federais; 

6.3.2. Normas da ABNT e do INMETRO; 

6.3.3. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

6.3.4. Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

6.3.5. entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento 

provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando 

exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Memorial de Cálculo; 
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c) Lista de materiais; 

d) Desenhos; 

e) Documentos Complementares; 

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto aprovado no CREA- 

AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL; 

e) Pranchas com todos os detalhes ou elementos necessários e indispensáveis à 

compreensão e execução dos serviços. 

 

6.3.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de 

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) planilha orçamentária; 

b) composições de preços; 

c) cronograma físico-financeiro; 

d) curva ABC de insumos e serviços; 

e) memorial descritivo; 

f) cotações de preços; 

g) desenhos; 

h) documentos complementares 

i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro 

de Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista. 

7. Orientações Gerais 7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 

condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, 

deverá emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de 

trabalho, não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na 

execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a CONTRATADA 

deverá emitir uma 

DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução da vistoria, não se 

admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 

serviços; 

7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

e/ou ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto 

deste Projeto básico; 

7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste 

Projeto básico, devidamente quitada(o); 

7.4 Deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo 

dos serviços, inclusive apresentar quitação perante o CREA/CAU, tanto da empresa 

quanto dos profissionais que atuarão na objeto deste Projeto básico; 

7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de 

obra, os meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de 

todas as etapas do objeto deste Projeto básico; 

7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços 

devem ser submetidos à avaliação do TRE/AL; 

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser 

revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação; 

7.8 A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 

7.9 Os serviços a serem executados devem contemplar a remuneração de mão de obra 

qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos, mobilização e desmobilização 
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dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos 

serviços; 

7.10 O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL. 

7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos 

arquitetônicos e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III 

– Tabela Referencial  de Honorários. 

 

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 

2.181/97 (regulamenta o CDC) 

e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 

218/73 (Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); 

Nº 1010/2005 (Atribuição de Títulos profissionais); 
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie; 
Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais 

8. Valor Estimado da 

Aquisição 

Conforme o edital. 

9. Legislação, Normas e 

Regulamentos: 

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável: 

9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society for 

Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 

9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias; 

9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção; 

9.1.6 As qualificações de materiais do Programa brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP_H); 

9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas. 

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Serviço é de responsabilidade da Empresa 

Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL. 

9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante 

autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos 

serviços. Será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou 

compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de 

forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica. 

Edital da TP nº 01/2019 (0538749)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 652



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

9.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste Projeto básico(art. 71 da 

Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da 

aprovação e licenciamento junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços 

contratados. 

9.7 Ficarão a cargo da Contratada a obtenção junto aos órgãos competentes, da(s) 

licença(s) para execução dos serviços de aprovações e as aprovações, consultadas a 

unidade requisitante. 

10. Prazo de Entrega 10.1 O Prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 

corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser 

emitida pela Unidade Técnica Responsável. 

10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 

O prazo de vigência do contrato compreenderá o período entre a data prevista para o 

início das atividades definida na ordem de serviço e a data do recebimento definitivo do 

objeto. 

11. Regime de Execução 
Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada 

por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei 

nº 8.666, de 21/06/1993. 

12. Classificação 

Orçamentária 

A cargo do setor de coordenadoria financeira – COFIN – TRE/AL 

13. Local de Entrega: Seção de Manutenção e Reparos, no 5º pavimento do edifício-sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, 

Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090. 

14. Unidade 

Fiscalizadora/Pagamento 
14.1 Seção de Manutenção e Reparos. 

Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes da 

execução dos serviços correspondentes. 

14.3 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor 

responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67 da 

Lei 8.666/93. 

14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu 

representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta, 

sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão parte 

do processo contratual. 

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de 

cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 

informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que 

o crédito deverá ser efetuado. 

14.5 O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 

após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 

apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina 

o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 

8.666/93. 

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos 

serviços. 
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15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

15.2.1 Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de 

modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de 

operação e manutenção; 

15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação; 

15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

15.2.5 Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a 

população e região a serem beneficiadas; 

15.3 As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 

suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a contratação 

dos serviços e obras. 

15.4 Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação deverá 

compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os elementos e o 

desempenho técnico global. 

15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao 

clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

15.7 As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas 

deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações que 

somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa 

e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

15.7 As especificações serão elaboradas visando economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida útil 

do componente da edificação. 

15.8 Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita 

caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no mínimo, 

três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”, 

definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência 

com outros modelos e fabricantes. 

15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados de 

testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA. 

15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. Se forem previstos no projeto 

técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá ser 

acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas. 

15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem como 

de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas disposições os 

procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de 

consulta ao autor do projeto 

16. Documentos 

disponíveis aos Licitantes 
16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV). 

Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV). 
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Maceió/AL, 25 fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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         ANEXO I-A 
 

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

 

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO 

PRÉVIO do imóvel objeto desta contratação; 

2.0. Caso ocorra alguma omissão neste Projeto básico valerão a melhor técnica corrente e 

as normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

3.0. A Empresa Contratada deverá apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, 

referente ao objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o 

cronograma e procedimento a ser utilizado para a realização dos trabalhos de campo 

e de escritório, conforme critérios previamente definidos com a Fiscalização do 

TRE/AL; 

 

 

 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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         ANEXO I-B 
 

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS 

 

1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e 

registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 

d) Identificação do Serviço; 

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão), 

f) Demais dados pertinentes. 

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na 

ABNT e deverá ser indicada a simbologia utilizada através de legenda clara e objetiva, que permita a perfeita 

compreensão dos dados levantados. 

 

Maceió/AL, 25 de fevereiro de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-C 
 

Planilha Orçamentária 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 

BDI 

 

BDI  

VALOR DO 
CONTRATO COM 

BDI 
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ANEXO I-D 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ( R$) 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS TOTAL 

PARCELA 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico  100,00   100,00 

    

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA  100,00   100,00 

    

03 Projeto de Climatização  100,00   100,00 

    

04 Projeto hidrossanitário e reúso   100,00  100,00 

    

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV   100,00  100,00 

    

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)    100,00 100,00 

    

 VALOR DO 

CONTRATO 

SEM BDI 

   

BDI    

VALOR DO 

CONTRATO 

COM BDI 
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               ANEXO I-E 
 

                 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 

A CUSTOS INDIRETOS   

AC ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL  

DF DESPESAS FINANCEIRAS  

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos)  

   

L LUCRO/BONIFICAÇÃO  

   

I IMPOSTOS  

i1 PIS  

i2 ISS  

i3 COFINS  

           i4  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

   

 

BDI = 

 
 ((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 
                        (1-I) 

 

                            (1-I)  
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ANEXO I-F 

 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

  

Disponível no site do TRE/AL, no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-

precos/tp-2019 
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ANEXO I-G 

 
Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos 

 

 
 

 
ITEM 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU COM BDI 29,07% 

PA nº 0001325-42.2019 

TIPOS  DE  PROJETOS 
 
VALOR SEM BDI 

BDI DE 

29,07% 

 

VALOR MÉDIO TOTAL COM BDI 

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 11.133,46 R$ 3.236,50 R$ 14.369,96 

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 6.853,80 R$ 1.992,40 R$ 8.846,20 

3 Projeto de climatização R$ 9.832,26 R$ 2.858,24 R$ 12.690,50 

4 Projeto hidrossanitário e reúso R$ 14.774,08 R$ 4.294,83 R$ 19.068,91 

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.227,47 R$ 1.519,63 R$ 6.747,09 

6 Caderno de encargo R$ 18.396,65 R$ 5.347,91 R$ 23.744,56 

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 14.992,99 R$ 4.358,46 R$ 19.351,45 

 
TOTAL R$ 81.210,72 R$ 23.607,96 R$ 104.818,67 
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ANEXO I-H 
 

Planilha de BDI Preenchida 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Projetos complementares – Antiga sede TRE/AL 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI 

A CUSTOS INDIRETOS 7,30% 

AC Administração Central 4,00 

DF Despesas Financeiras 1,23 

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07 

   

L Lucro/Bonificação 7,40% 

   

I IMPOSTOS 10,65% 

i1 PIS 0,65 

i2 ISS 2,50 

i3 COFINS 3,00 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50 
   

BDI = 
((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 

(1-I) 

 

29,07 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ n° ________________, 
sediada_______________________________________________________(endereço completo), declara, 
sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre nem empregando menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega na condição de aprendiz, quando maior de quatorze anos (se for o caso). 

 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

 
 (nome do licitante), CNPJ -------, (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 
01/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do Licitante) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA 
_________. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 

Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, e a empresa __________________________________________, sediada em 
______________________________, inscrita no CNPJ com o nº ______________________________, neste 
ato representada por _____________________, portador da carteira de identidade nº 
__________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, daqui por diante 
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços 
visando  a elaboração de Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício seded do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro na Lei nº 8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 
15.787/2017  e no Edital da Tomada de Preços nº 01/2019 , devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, além das disposições contidas 
neste Contrato, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas 
normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, o Decreto nº 7.983/2013, a Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério 
do Planejamento, desenvolvimento e Gestão os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, 
Jurisprudência, Resoluções. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços visando a elaboração de Projetos 
Complementares para a reforma do antigo edifício seded do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, conforme especificações constantes no edital da Tomada de Preços nº 01/2019 e seus 
anexos, que passam a integrar, para todos os efeitos, as disposições desta avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total dos serviços contratados é de R$ XXXX (XXXX), conforme proposta da 
contratada lançada no evento SEI nº XXXX, do Procedimento SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário e reúso 3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 

BDI 

 

BDI  

VALOR DO 

CONTRATO COM 

BDI 

 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço contratado pelos serviços será fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 
após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina o 
artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar 
documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços 
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente 
em que o crédito deverá ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -   Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
o documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que será incluída 
na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, consignados 
no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas). 
Natureza da Despesa 30.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2019, no valor de R$ XXXX. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada se obriga a: 
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1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do Edital e 
com os termos da proposta de preços; 
 
2) Entregar os projetos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela unidade técnica 
responsável; 
 
3) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas 
ao endereço eletrônico indicado; 
 
4) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
5) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e 
Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
6) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
7) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
 
8) Ceder ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o 
direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos 
e resultados produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer 
estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na 
Intranet e Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente 
contratação, em papel ou mídia eletrônica; 
 
9)  Providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao CAU o 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste contrato; 
 
10) Entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto do contrato, devidamente 
quitada(o); 
 
11) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos serviços; 
 
12) Possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os 
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas 
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do objeto deste contrato; 
 
13) Entregar à CONTRATANTE os projetos Complementares(Básicos e Executivos), devidamente 
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, 
que permitam a contratação da execução das obras das instalações; 
 
14) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor; 
 
15) Apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, referente ao objeto do contrato, 
apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser utilizado 
para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente 
definidos com a Fiscalização do TRE/AL; 
 
16) Fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE conforme NORMAS 
vigentes e resolução do CNJ; 
 
17) Obter, junto aos órgãos competentes,  a(s) licença(s) para execução dos serviços e as 
aprovações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 
 
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 
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Administrativo, as falhas detectadas, comunicando ao(à) CONTRATADO(A) as ocorrências de 
quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas 
corretivas; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica; 

c) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estabelecida neste contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou interrompido, se for do interesse da 
Administração, nos termos da lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e 
cinco) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a 
ser emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de 
execução. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após a observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
  

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se o CONTRATADO; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido 
total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do CONTRATADO, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo 
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta 
sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela 
CONTRATADO(A), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  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 reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a execução 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 SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFÓ SÉTIMO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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 ONZE - 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 DOZE -  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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES. 
 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e 
testemunhas a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 

 
Desembargador José Carlos Malta Marques  

Presidente 
 
Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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     ANEXO V   
 

PLANILHA 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 regime de tributação diferenciada previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006?  (   ) Sim   (   ) Não 
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ANEXO VI 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_______________________________________, CNPJ n° ________________________________________  
 (nome da empresa) sediada 
________________________________________________________________________________ 

     (endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com 
os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do representante) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(subitem 4.1.7 do edital) 
 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE), doravante denominado 
licitante, para fins do disposto no subitem 4.1.7 do edital da Tomada de Preços nº 01/2019, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 
TRE/AL nº 01/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços TRE/AL nº 01/2019, 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 da Tomada de Preços TRE/AL nº 01/2019, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços TRE/AL nº 01/2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do TRE/AL 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. 

 
_________________, em ___ de_______ de 2019. 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Representante legal do licitante, com identificação completa) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que efetuou o 
reconhecimento prévio dos locais  de trabalho, e  que não efetuará reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 

Edital da TP nº 01/2019 (0538749)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 678



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

22 

 

 

 

ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSUMINDO TODOS OS ÔNUS 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que assume todos os 
ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará reclamações posteriores sobre 
dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 18 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Tomada de Preços nº 01/2019
Processo SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000

 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitação e Contratos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob
o regime de execução indireta, empreitada por preço global, objetivando a
contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de
elaborar os Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atendendo aos critérios e às
condições gerais e especiais especificados nos anexos deste Edital.
 
                   O certame será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pela
Instrução Normativa n° 05 do MARE, de 21 de julho de 1995, alterada pela IN
nº 01/2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei
complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 8.538/2015, pelo Decreto nº
7.983/2013, pela Resolução nº 15.787/2017 – TRE/AL, pela Resolução nº
23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 114/2010 do
Conselho Nacional de Justiça, pela Instrução Normativa nº 06/2018 do
Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão, e pela Portaria n° 212,
de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no Diário
Oficial da União, Seção 1, edição de 19 de junho de 2001, a qual adota a
aplicação do SICAF na Secretaria deste Órgão.
 
                   Os envelopes contendo a documentação habilitatória, a proposta
técnica e  a proposta de preços serão recebidos no dia 28 de maio de 2019,
às 14 horas (horário local), na Sala de Pregão do atual edifício-sede do
TRE/AL (6º andar), localizado à Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 –
Farol, Maceió/AL. A abertura dos envelopes de habilitação se iniciará
imediatamente após o encerramento do recebimento referido, salvo decisão
contrária da Comissão Julgadora.
 
01 - DO OBJETO.
 
1.1.            A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa do
ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos
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Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material e mão de obra, atendendo
aos critérios e às condições gerais e especiais especificados nos anexos deste
Edital.
 
1.1.1. O prédio em que serão executados os serviços está localizado na Praça
Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL.
 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
 
2 . 1 .         Poderão participar desta Tomada de Preços empresas
especializadas nos serviços licitados, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos neste edital, bem como nos mandamentos
legais aplicáveis, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das
propostas, observada a necessária qualificação, e tenha especificado como
objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e
compatível com o objetivo desta Tomada de Preços.
 
2.2.         O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE
n.º 05/95, são válidas como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO.
 
2.3.            O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser
realizados em qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema
de Serviços Gerais – SIASG, localizados nas Unidades da Federação,
ressaltando-se que o TRE/AL não é unidade cadastradora, apenas consultora.
 
2.4.         Não poderão participar desta Tomada de Preços:
 
a) empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
b) empresas impedidas de contratar com o Poder Público em razão de
decisões administrativas ou judiciais, enquanto perdurarem os efeitos da
punição;
 
c) empresas estrangeiras que não funcionem no País;
 
d) pessoa jurídica que tenha 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 de hierarquia da área encarregada da licitação
(Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela Resolução nº 229/2016 do CNJ).
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d .1 ) A vedação acima se estende às contratações cujo procedimento
licitatório  tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores
geradores de incompatibilidade estejam no exercício  dos respectivos cargos e
funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a
desincompatibilização (Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela
Resolução nº 229/2016 do CNJ).
 
2.5.         A simples apresentação de proposta pelo licitante corresponde à
presunção de que inexistem fatos que impeçam sua participação na presente
licitação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei
n. 8.666/93.
 
2.6.           Para a regular representação da licitante, deverá ser observado o
seguinte:
 
a ) O mandatário da licitante deverá se apresentar portando documento de
identidade e procuração hábil, com a firma do subscritor reconhecida ,
acompanhada de documento que comprove os poderes deste (contrato social,
estatuto, documento de eleição, procuração com poder de substabelecimento
etc.);
 
b ) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da pessoa jurídica
(diretor, sócio gerente, etc.), apresentar documento de identidade e cópia do
instrumento de constituição da licitante;
 
c) Poderá haver substituição do representante da licitante a qualquer tempo,
devendo o novo representante preencher as condições das alíneas “a” e “b”
deste, conforme o caso.
 
d) Cada mandatário só poderá representar apenas uma empresa.
 
e ) As informações necessárias à representação poderão ser consultadas no
SICAF.
 
f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que
o representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da
licitante.
 
g) Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por
membro da CPL-TRE/AL ou, ainda, mediante publicação em órgão da imprensa
oficial.
 
2.6.1   .  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão
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Permanente de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos
envelopes “documentação” e “proposta de preços”, ou quando a Comissão o
exigir.
 
03- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E DAS
PROPOSTAS.
 
3.1.         A documentação e a proposta de preços deverão ser entregues no
dia, hora e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em envelopes
indevassáveis, devidamente lacrados (com cola ou lacre) e identificados no
frontispício com o nome comercial do licitante e com os seguintes dizeres:
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2019
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2019
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
 
3.2.            Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da
documentação de habilitação e das propostas 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 Seção de
Licitações e Contratos informar sobre o adiamento no sítio do TRE/AL na
internet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
3.3.         O TRE/AL não se responsabiliza por proposta enviada por via postal
ou entregue em outro setor do Tribunal que não seja o especificado no
preâmbulo deste instrumento.
 
3.4.         Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas
após o prazo fixado para tanto.
 
3.5.         Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e,
uma vez iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer
retificações que possam influir no resultado final do processo licitatório,
ressalvado o disposto nos itens 5.4, 5.7 e 5.10.
 
3.6          A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços
será realizada em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada
pelos licitantes presentes e pelos membros da CPL, devendo quaisquer
reclamações a respeito serem feitas, no momento, pelos seus representantes
legais.
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3.7.         Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.
 
04 – DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS.
 
4.1.           Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:
 
4.1.1. Relativos à habilitação jurídica:
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
 
b ) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, e, ainda, documento de
eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações;
 
c ) para as sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
 
d) para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, se a atividade exigir.
 
4.1.2. Relativos à regularidade fiscal:
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b ) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede
do licitante, ou outro equivalente na forma da lei.
 
4.1.2.1. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme
estipula o art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006, observando o que dispõe
o art. 4º do Decreto nº 8.538/2015.
 
4.1.2.2.  No entanto, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
deverão incluir no envelope toda a documentação exigida para efeito de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
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I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento da divulgação do resultado do julgamento das propostas,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
II - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela administração do TRE/AL quando requerida pelo licitante, a
não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para
empenho, devidamente justificados.

III - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
 
4.1.3. Relativo à regularidade trabalhista: Certidão Negativa de Débitos
expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº
12.440, de 07 de julho de 2011.
 
4.1.4. Relativos à qualificação técnica:
 
4.1.4.1. Apresentar prova de Registro de inscrição no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia  - CREA - da empresa e do profissional indicado como
responsável técnico;
 
4.1.4.2. Indicar expressamente, um profissional de nível superior para cada
especialidade do projeto, devidamente registrado no CREA, que será o
responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Atestado de
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por execução de
serviços de características semelhantes ao do objeto do presente edital.
 
4.1.4.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:
 
4.1.4.2.1. 1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de
cálculo estrutural e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações
com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante
à deste objeto;
 
4.1.4.2.1.2.  Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico
com acervo técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de
instalações de rede lógica de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área
construída com complexidade semelhante à deste objeto;
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4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo
técnico de projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m²
de área construída com complexidade semelhante à deste objeto.
 
4.1.4.2.2. Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para
efeito de comprovação da área construída mínima estabelecida.
 
4.1.4.2.3. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem
4.1.4.1.1, deverão, no início da execução do serviço e durante toda a sua
execução, possuir vínculo empregatício com a empresa proponente,
comprovado por meio da juntada de cópia da ficha de registro de empregado,
ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, ou da cópia do
contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de serviços ou são seus
diretores ou seus sócios.
 
4.1.4.3.  Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em
nome da
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade
pertinente e compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto.
 
4.1.4.3.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado,
endereço e telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o
TRE/AL possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.
 
4.1.4.3.1. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar
a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos
contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo
declarado.
 
4.1.5.      Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
CF (conforme modelo no ANEXO II), ou seja, de que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de quatorze anos, na condição
de aprendiz.
 
4.1.6.        Apenas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, de acordo com os requisitos da Lei Complementar nº 123/2006,
conforme modelo constante no ANEXO VI.
 
4.1.7.      Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo no
ANEXO VII), de acordo com o § 1º da Instrução Normativa nº 02/2009.
 
4.1.8. Declaração de Reconhecimento Prévio ou Declaração Assumindo Todos
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os Ônus, conforme a licitante efetue ou não a vistoria, de acordo com os
modelos constantes nos Anexos VIII e IX, respectivamente.
 
4 . 2 .         Os licitantes cadastrados no SICAF terão sua regularidade
verificada via on line, ficando dispensados de apresentar os documentos de
que trata os subitens 4.1.1 e 4.1.2. Todavia, deverão incluir no envelope de
documentação uma declaração de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação, conforme o modelo do ANEXO III, assinada por
representante com poderes para agir em nome da empresa, e o Certificado
de Registro Cadastral do SICAF, que pode ser obtido, inclusive, no ACESSO
LIVRE (consultas) do site www.comprasnet.jus.br.
 
4.2.1.      A falta de apresentação do CRC pode ser suprida por consulta
efetuada pela CPL ao site do Comprasnet.
 
4.3.            Na hipótese da participação se dar através da formação de
Consórcio, este deverá  apresentar os documentos de habilitação constantes
dos itens anteriores para todos os consorciados, e ainda os seguintes
documentos:
 
a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de
consórcio, subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes:
a.1) O seu representante legal devidamente qualificado;
a.2) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que
cada consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de
ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação;
a.3) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos
consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e,
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução;
a.4) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou
constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e
expressa anuência do TRE/AL, até o término da vigência contratual;
a.5) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em
pessoa jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou
diferente dos seus consorciados;
a.6) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos
consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o
percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento
dos serviços previstos;
a.7) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados
deverão ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à
empresa líder;
a.8) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável (no consórcio de
empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à
empresa brasileira, a qual será responsável por todas as providências que
forem necessárias ao atendimento da legislação nacional, inclusive de
comércio exterior).
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4.3.1. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado:
 
4.3.1. À empresa líder caberão as seguintes obrigações:
 
a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio;
b) Administrar o contrato;
 
4.3.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma
licitação, em mais de um consórcio ou isoladamente;
 
4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente.
 
4.4.            Os documentos previstos nesta seção poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório
competente ou por membro da CPL-TRE/AL ou, ainda, quando for o caso,
mediante publicação em órgão da imprensa oficial.
 
4.5.            A validade dos documentos será expressa em cada qual, ou
estabelecida em lei, admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles
emitidos há menos de 90 (noventa) dias.
 
4.6.         Serão aceitas certidões extraídas da INTERNET, exceto se o órgão
expedidor não considerar tais certidões hábeis para fazer prova de
regularidade. A autenticidade das certidões referidas nesta cláusula será
averiguada conforme dispuser o órgão expedidor.
 
4.7.         Os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes
presentes e pelos membros da CPL.
 
4.8.         Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as
estipulações desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão
inabilitados.
 
4 . 9 .         Junto à documentação, já deverão, preferencialmente, ser
apresentados os dados do representante da empresa, em especial:
nome/razão social, CPF/CNPJ, número da identidade, endereço e telefone de
contato, podendo ser utilizado o modelo sugerido no ANEXO V.
 
4.10.      No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, a CPL deverá verificar, também, a existência de registros
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impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.jus.br).
 
4.11.      No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, a CPL deverá realizar, ainda,consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do
Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
 
05 - DA PROPOSTA DE PREÇO.
 
5 . 1 .         A proposta de preço deverá ser redigida em português,
datilografada ou impressa, em única via, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas. Suas folhas deverão ser rubricadas e a última, datada e assinada
pelo proponente, devendo constar:
 
a) o nome do proponente, número do CNPJ/MF, inscrição municipal, endereço,
telefone, fax e dados bancários;
 
b ) o preço global dos serviços ofertados, expresso em moeda nacional, em
algarismos e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância),
devendo estar inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive
incidências tributárias e previdenciárias e outras necessárias à completa
execução da prestação contratual;
 
c) a descrição dos serviços ofertados de acordo com as disposições constantes
nos Anexos I e I-A deste edital.
 
d) a Planilha Orçamentária, contendo a composição dos custos, conforme
modelo constante no Anexo I-C;
 
e) a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante no Anexo I-E;
 
f) o Cronograma Físico-Financeiro, no modelo do Anexo I-D.
 
5.1.1. Os licitantes deverão apresentar, além da composição da taxa do BDI e
dos encargos sociais, as composições unitárias dos custos dos serviços de
todos os itens da planilha orçamentária.
5.1.2. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a
legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos
da obra, observando a forma de definição da base de cálculo do tributo
prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS,
que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5%
estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2%
fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
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5.1.3.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não
cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no
art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária.
5.1.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição
do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada
a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como
que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às
contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei
Complementar.
5.1.5. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais,
sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e
a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do
Decreto n. 7.983/2013.
 
5.1.6.        As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser
incluídas na composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não
são consideradas como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço
contratual, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
 
5.2.         As propostas não poderão estar subordinadas a termo ou condição,
nem apresentar preços indeterminados.
 
5.3.            O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias,
contados da data prevista para entrega e recebimento dos envelopes. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
 
5.4.         Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta
apresentada, salvo para sanar evidentes erros formais, dependendo estas
alterações de julgamento da CPL.
 
5.5.            Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer
dentro do período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e
caso persista o interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, este
poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por, no máximo,
igual prazo.
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5.6.            Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o
recebimento e abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem
solicitação ou a convocação de que trata o item 10.1, ou a prorrogação de que
trata o item 5.5, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
 
5.7.            A falta de data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser
suprida por representante da proponente, com poderes para tal fim, que
esteja presente na reunião de abertura dos envelopes.
 
5.8.         Se a proposta previr condições materiais mais vantajosas que as
exigidas neste edital, elas não serão consideradas para efeito de
escalonamento das ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
5 .9 .         Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite máximo o valor de R$ 104.818,67 (cento e quatro mil e oitocentos e
dezoito reais e sessenta e sete centavos), que corresponde ao valor
estimado pela Administração nos autos do Procedimento SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000.
 
5.9.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item
que compõe a Planilha Orçamentária, tendo como critério os valores
disponíveis na planilha constante no Anexo I-G.
 
5.10.         Poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL erros meramente
matemáticos.
 
5.11.         As omissões de dados que possam ser obtidos em outras fontes
apresentadas nos envelopes de documentos ou propostas não motivarão
desclassificações.
 
5.12.         Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos
irrelevantes, conforme juízo de razoabilidade.
 
5.13.         O valor da contratação será fixo e irreajustável.
 
06 – DA VISTORIA.
 
6.1.            A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um
reconhecimento prévio das condições do imóvel objeto desta contratação.
Caso opte pela realização da vistoria, deverá emitir DECLARAÇÃO DE
RECONHECIMENTO PRÉVIO  dos locais de trabalho (modelo constante no
Anexo VIII), não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades
encontradas na execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria
prévia, a CONTRATADA deverá emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os
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ônus da não execução da vistoria (modelo constante no anexo IX), não se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na
execução dos serviços.
 
 
6.1.1. A vistoria prévia poderá ser realizada no imóvel situado na Praça
Visconde de Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, de segunda a sexta-feira, de
07h30m às 13h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por
intermédio do telefone (82) 2122-7797/7760, junto à Seção de Maanutenção e
Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
07 – DO PROCEDIMENTO.
 
7.1.         Na data, horário e local fixados no preâmbulo desta Tomada de
Preços, a CPL receberá, em sessão pública, os envelopes de habilitação e de
propostas dos interessados.
 
7.2.         Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da
Comissão Julgadora e pelos representantes dos licitantes e juntados,
posteriormente, aos autos do processo administrativo.
 
7.3.         Após o encerramento do recebimento dos envelopes, a Comissão
Julgadora abrirá, publicamente, os referentes às documentações. Em ato
contínuo, a CPL poderá analisar os documentos habilitatórios, para verificar a
regularidade dos licitantes, ou suspender a sessão, a fim de julgar
isoladamente a habilitação.
 
7.4.            Será inabilitado o licitante que não apresentar documento exigido
ou apresentá-lo formalmente em desacordo com as regras deste instrumento.
 
7.4.1.  A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de
participar da fase subsequente.
 
7.5.           Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a sessão, para
analisar a documentação, designando nova data para o prosseguimento da
habilitação preliminar.
 
7.5.1.      Caso haja a suspensão da sessão, para julgamento da habilitação, os
envelopes de propostas, rubricados pelos membros da CPL e pelos
representantes dos licitantes, ficarão em poder da Comissão Julgadora.
 
7.6.         Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de
proposta de preços, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros
da Comissão e pelos representantes dos licitantes, ficando em poder da
Comissão de Licitação.
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7 .7 .         Será lavrada ata da sessão de habilitação, mencionando os
licitantes, as reclamações e impugnações apresentadas, bem como as demais
ocorrências relevantes para o certame.
 
7.8.         Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas,
salvo por motivo justificado, decorrente de fato superveniente, aceito pela
Comissão de Licitação.
 
7 . 9 .         Os licitantes serão intimados dos resultados da habilitação
consoante os mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Após a intimação referida, será aberto o prazo recursal, salvo se todos os
licitantes renunciarem expressamente ao direito de recorrer. Nesta hipótese,
a Comissão poderá dar seguimento ao procedimento licitatório.
 
7.10.       A Comissão de Licitação somente devolverá os envelopes de
proposta de preços dos licitantes inabilitados depois do encerramento do
prazo recursal, sem que tenha havido recurso, ou após o julgamento dos
recursos interpostos. Poderá haver a devolução, ainda, na hipótese do item
seguinte.
 
7.11.       No caso de renúncia expressa, por todos os licitantes, ao direito de
interpor recursos, poderá a Comissão de Licitação, após o julgamento da
habilitação, passar imediatamente à fase de julgamento das Propostas.
 
7.12.         Ultimada a fase de habilitação, será designada data para a abertura
pública dos envelopes de propostas.
 
7.13.       Antes da abertura dos envelopes de propostas, os licitantes deverão
verificar a idoneidade dos lacres.
 
7.14.         A CPL poderá julgar as propostas na própria reunião de abertura ou
isoladamente.
 
7.15.       As propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos
licitantes presentes ao ato de abertura dos envelopes.
 
7.16.       No julgamento das propostas, a CPL verificará o atendimento aos
requisitos formais e materiais estabelecidos neste instrumento e em seus
anexos.
 
7.17.         Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, IV; 44, § 2º e 3º, e
48, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que: não preencherem as
condições estabelecidas nesta Tomada de Preços e aquelas que apresentarem
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preços: excessivos, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, manifestamente
inexequíveis, e as propostas com valor superior ao valor máximo admitido pela
Administração.
 
7.18.       A CPL classificará as propostas regulares, em ordem crescente de
preços, conforme o tipo de licitação estipulado no preâmbulo deste
instrumento.
 
7.19.       Os licitantes serão intimados do resultado do julgamento das
propostas mediante publicação resumida no Diário Oficial da União, exceto se
a intimação do resultado ocorrer na reunião de abertura das propostas, com
todos os licitantes presentes.
 
7.20.       Transcorrido o prazo recursal e julgados os recursos porventura
interpostos, o procedimento será submetido à autoridade superior, para os
atos de homologação do certame e adjudicação do objeto.
 
7.21.       Em caso de suspensão da sessão para posterior julgamento das
propostas, poderá a Comissão convocar todos os licitantes para
comparecimento a uma sessão específica na qual a decisão adotada será
comunicada, considerando-se, dessa forma, intimados para todos os efeitos.
 
08 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
 
8.1.            No caso de empate, será assegurado como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte.
 
8.1.1.        Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
 
8.1.2.        O subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
 
8.2.            Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate,
proceder-se-á da seguinte forma:
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado;
 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno

Edital 18 (0538774)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 694



porte, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.1.1, obedecida a ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
 
III – caso duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1.1, tenham apresentado
valores idênticos, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
 
8.2.1.      Não ocorrendo a contratação nos termos previstos neste item, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.
 
8.3.            No caso de empate entre duas ou mais propostas, não incidindo no
caso previsto no item 8.1., aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 3º da Lei
8.666/93, permanecendo o impasse, a classificação far-se-á então,
obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para qual todos os licitantes
serão convocados, vedado qualquer outro processo.
 
8.4.            Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração
duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
 
09- DOS RECURSOS.
 
9.1.         Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso
ou representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93.
 
9.2 .         As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser
protocolizadas na Seção de Protocolo deste Tribunal, no horário normal de
expediente, de segunda-feira a sexta-feira, e dirigidas ao Desembargador
Presidente do TRE/AL, por intermédio da autoridade que praticou o ato.
 
9.3.         Interposto o recurso, os demais licitantes serão notificados e terão o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugná-lo, após o que seguirá o rito do art.
109, § 4°, da Lei n° 8.666/93.
 
9.4.         Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou
modificações da proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em
grau de recurso.
 
9.5.            A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á
conhecimento, por escrito, aos interessados.
9.6.         Os interessados poderão ter acesso ao procedimento SEI e solicitar,
através de requerimento encaminhado à Comissão de Licitação, impressões
das peças necessárias à instrução e às alegações de seus recursos.
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9.7.         Será admitida, somente como ato preparatório, para salvaguardar o
prazo de recurso, a apresentação de peça recursal via fax, devendo o
recorrente protocolizar o original no prazo de 48 horas.
 
10 – DO CONTRATO.
 
10.1.         Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o
adjudicatário para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento
contratual, sob pena de decair o direito à contratação, conforme dispõe o art.
64 da Lei n° 8.666/93.
 
10.2.         Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.
 
10.3.         Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato,
injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação,
serão convocados para celebrar o contrato, seguindo a ordem de classificação,
os outros licitantes classificados, devendo ser observadas as prescrições
referentes à aceitabilidade do objeto e do preço e à habilitação.
 
10.4.         O prazo estipulado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante
pedido fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única
vez e por igual período.
 
10.6.         Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.
 
10.7.       Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas neste Ato Convocatório, as quais
deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência contratual.
 
10.8.         A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto
contratado.
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
 
11.1.       A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as
demais obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV).
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.
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12.1.       As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-
se dispostas na Minuta do Contrato (ANEXO IV).
 
13 – DA VIGÊNCIA.
 
13.1.         O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá vigência a
partir da data da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2019,
podendo ser prorrogado, ou interrompido, se for do interesse da
Administração, nos termos da lei.
 
14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.
 
14.1.         O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e
cinco) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de
Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade Técnica Responsável.
 
14.2.         Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de
execução
 
 
14.3.       O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, após a observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais em até 15 (quinze) dias.
 
15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL.
 
15.1.       A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
 
15.2.       Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
15.3.       A rescisão do contrato poderá ser:
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora;
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de
Preços desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
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c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
 
15.4.       A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.
 
15.5.       Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
16.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas em 2019, consignados no Programa de Trabalho - PTRES n°
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas). Natureza da
Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
 
17- DO PAGAMENTO.
 
17 .1        O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma
Físico- Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez)
dias úteis, contados da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos
serviços pelo TRE/AL, conforme determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da
Lei Federal nº 8.666/93.
 
17.2.         Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar
documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização
dos serviços executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o
número da conta- corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
 
17.3.       Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
 
17.4.       Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
17.5.         O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
17.6.      Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
o documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções
indevidas.
 
17.7.         Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante
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não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a
taxa de atualização financeira devida por este Tribunal, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, far-se-á
mediante a aplicação da seguinte fórmula, que será incluída na fatura
subsequente a da ocorrência:
 
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%
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
 
18.1.       O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:
 
a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), 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;
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A)
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87,
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inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;
 
1 8 . 2 .       As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
18 .3 .       A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e
oito horas) pela CONTRATADO(A), assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.
 
18.4.       As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente.
 
18.5.         Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
18.6.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução 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.
 
18.7.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/93.
 
18.8.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (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 8.666/93,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
18.9.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
18.10.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
18.11.       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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18.11.1.  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.
 
18.12.       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 a Lei nº 8.666/93,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
18.13.       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 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
 
19.1.       As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art.
109, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
 
19.2.         A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições
deste edital e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser
efetuada pelas empresas interessadas em participar do certame, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, pelo fone (82) 2122-7764 ou (82) 2122-7765, ou,
pessoalmente, no horário normal de expediente, de 2ª a 6ª feira, na Seção de
Licitações e Contratos deste Tribunal, até o 2º (segundo) dia útil que
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório
para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes de “documentação” e
“proposta de preço”.
 
19.3.       O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e
de outros assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados
mediante publicação de notas na página web, no endereço, www.tre-al.jus.br,
ficando as licitantes obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações
prestadas pela Seção de Licitações e Contratos.
 
19.4.       Se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a
Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação
de documentação ou propostas escoimadas das causas da inabilitação ou
desclassificação.
 
19.5 .       Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos
irrelevantes, conforme julgamento da Comissão de Licitação.
 
19.6.         Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será
o resultado do certame submetido ao Ordenador de Despesas, para os
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procedimentos de homologação e de adjudicação.
 
19.7.         A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões
de interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente
comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
19.8.       Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das
propostas.
 
19.9.         Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto
Básico (ANEXO I) e a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta
última.
 
19.10.     O licitante, ou qualquer cidadão que não concordar com os termos
da presente Tomada de Preços ou de seus anexos, poderá impugná-lo na
forma do art. 41, § 1°, da Lei n.º 8.666/93.
 
19.11.     É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária
de Alagoas, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.
 
19.12.     Caso o licitante vencedor não cumpra as obrigações previstas neste
ato convocatório e, em particular, as constantes em sua proposta, estará
sujeito às penalidades previstas na Seção 18.
 
19.13.     São partes integrantes desta Tomada de Preços:
 
ANEXO I – Projeto Básico;
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução;
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos;
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária;
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO I – E – Composição de BDI;
ANEXO I – F – Projetos Arquitetônicos;
ANEXO I – G – Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos;
ANEXO – H - Planilha de BDI Preenchida;
ANEXO II – Modelo de declaração para habilitação;
ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente;
ANEXO IV – Minuta de Contrato;
ANEXO V – Planilha de dados para Contratação;
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ANEXO VI – Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte;
ANEXO VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Reconhecimento Prévio;
ANEXO IX – Modelo de Declaração Assumindo Ônus.
 

 

Maceió/AL, 09 de maio de 2019.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em 09 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/05/2019, às 08:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538774 e o código CRC C4B14E97.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 - UASG 90028

Processo: TRF2-EOF-2019/089. Objeto: Aquisição de aparelho de estimulação elétrica
nervosa transcutânea (TENS).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/05/2019 das 12h00 às
17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00020-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 10/05/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 08/05/2019) 90028-00001-2019NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Casa Vilarei de Carimbos Ltda.-ME; Objeto:
Fornecimento de carimbos de borracha, com base em madeira, a fim de atender aos diversos
setores deste E. Tribunal, no exercício de 2019; Fundamento legal: Art. 24, inc. II da Lei nº
8.666/93; Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação; Crédito Orçamentário: Elemento
de Despesa: 33.90.30.16; Programas de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Valor Global
estimado do Contrato é de R$ 1.553,00 (um mil e quinhentos e cinquenta e três reais); Data
da assinatura: 06/05/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00008; Contrato nº 020/2019.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2019NE000525, emitida em 02/05/2019. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: MEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME. Objeto: Aquisição de material
de consumo - processamento de dados (Ata n.º 064/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº
10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 26.200,00
(vinte e seis mil e duzentos reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00178.02.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Peça Oil Distribuidora Ltda.; Objeto do 7º Termo
Aditivo: Excluir os itens 35, 38, 39, 41, 48, 56, 58, 68, 79, 80 e 81; incluir 03 (três) veículos
na Cláusula Primeira do Contrato original, concernente ao "Objeto"; Fundamento Legal art.
65, inciso I, alínea "b", §§ 1º e 2º, inciso II, da Lei 8.666/93; Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.19; Data
da assinatura: 06/05/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2014/00210; Contrato n.º 047/2014.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019

PROCESSO SEI Nº 0026915-93.2018.4.03.8000. Objeto: Prestação de serviços de
copeiragem com fornecimento de materiais de limpeza de uso nas copas. Obtenção do
edital: a partir de 13/05/2019, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1072/3/4, das 11h00 às

19h00. Recebimento das propostas: até 27/05/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 27/05/2019, às 11h30.

São Paulo-SP, 8 de maio de 2019.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Pregoeiro
Substituto

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001106-56.2019.6.01.8000. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 43/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: Atlas Construção e Comercio EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n.º 23.044.736/0001-67. Objeto: promover, com fundamento no art.
65, I, a e b, e § 1º, da Lei nº 8.666/93, alterações quantitativas e qualitativas do objeto
contratual. Valor: 3.454,23 (três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três
centavos). Data de assinatura: 09/05/2019. Signatários: Antônio da Silva Galvão, Diretor-Geral
do TRE/AC em exercício, e João Paulo Alves do Nascimento, presentante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0000856-23.2019.6.01.8000. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 14/2015. Contratante: TRE/AC. Contratada: OI S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º
76.535.764/0001-43. Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, II, da Lei n.º 8.666/93,
pelo período de 12 (doze) meses, com início em 4/8/2019 e término em 03/8/2020, o prazo
de vigência estabelecido na Cláusula Quarta do instrumento original. Data de assinatura:
09/05/2019. Signatários: Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/A, e Carlos
Alberto da Costa Barbosa e Davi de Oliveira Bertucci, presentantes da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019 - UASG 70002

Processo: 0001898-44.2018. Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de

registro de preços com vistas à futura contratação do fornecimento dos materiais e

serviços (plastificação, encadernação, cópias, carimbos e impressos em geral)

especificados no Termo de Referência (Anexo I do edital).. Total de Itens Licitados: 33.

Edital: 10/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antônio

da Rocha Viana. N. 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou

www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00025-2019. Entrega das Propostas:

a partir de 10/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das

Propostas: 23/05/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:

.

BRUNA SILVA BRASIL

Técnica Judiciária

(SIASGnet - 09/05/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 02-A/2019; Proc. SEI nº 0006778-52.2018.6.02.8000; PE nº
06/2019; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e
7.892/2013; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Órgão Participante: 59º Batalhão de Infantaria
Motorizado em Alagoas; Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura:
16/04/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza(Itens:
04-Pano Multiuso, 05-Esponja, 06-Luva de Latex, 07-Papel Toalha); Relação contendo:
fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente. (consultar no PE nº 06/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Compras - Atas de Registro de Preços). DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELLI, CNPJ

nº 09.617.964/0001-58 ; Item 04, TECLIMP, PACOTE, 2.600, R$ 5,40, R$ 14.040,00; Item 05,
JEITOSA, PACOTE, 5.500, R$ 0,65, R$ 3.575,00; Item 06, PROMAT, PAR, 1.000, R$ 3,00, R$
3.000; Item 07, PETALAS, CAIXA, 4.500, R$ 8,14, R$ 36.630,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 02-C/2019; Proc. SEI nº 0006778-52.2018.6.02.8000; PE nº 06/2019;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Órgão Participante: 59º Batalhão de Infantaria Motorizado em
Alagoas; Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura: 22/04/19;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza(Item: 19-ÁGUA
SANITÁRIA); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 06/2019, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Compras - Atas de Registro de Preços). PROMAC COMERCIAL EIRELI, CNPJ
nº 32.310.985/0001-48; Item 19, Clorito, Unidade, 5300, R$ 1,18, R$ 6.254,00.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2019

Proc. SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000. Objeto: contratação de empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a reforma do
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de
material e mão de obra. Data da entrega dos envelopes e abertura da habilitação: dia
28/05/2019, às 14h. Local: 6º andar do TRE/AL. O edital poderá ser obtido no endereço
eletrônico www.tre-al.jus.br ou em mídia digital fornecida pelo requerente, no 6º andar do
prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Fa r o l ,
Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em contato diretamente com a SLC através dos
telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda, pelo e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 9 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 094/2016, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Sra. Eunice Batista Alves. OBJETO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 9.860/2016. ASSINATURA:
04/05/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra. Eunice
Batista Alves, locadora.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 146/2018, firmado entre
o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa 2 MF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA .
OBJETO: Alteração de marca. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892/2013 e art. 60, c/c
art. 65 da Lei 8.666/93. PAD: 18.020/2018. ASSINATURA: 08/5/2019. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Marcelo Silva Bittencourt, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: trata-se em síntese, de expediente relativo à renovação de
assinatura do serviço de consultoria em licitações e contratos da empresa Zênite, pelo
período de 1 (um) ano, para atender às unidades do TRE/CE. Contratada: ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ: 86.781.069/0001-15. Valor: R$ R$ 4.158,00
(quatro mil, cento e cinquenta e oito reais). Fundamento: art. 25, I, da Lei n.º 8.666/93 e
Processo PAD n.º 6.618/2019. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE.
Data: 07/05/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato n.º 41/2017 celebrado com a EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato por mais 12 (doze)
meses, de 17/07/2019 a 17/07/2020. Fundamento: Art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Cláusula
Sétima do Contrato, e na autorização do Diretor-Geral contida no PAD n.º 4043/2019.
Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela Contratada,
Eugênia Maria Landim Barbosa e Marília Ruth Oliveira Torres. Data: 08/05/2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2019 - UASG 70007

Processo: 1709/2019. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
Agente de Integração de Estágio, para programa de estágio de estudantes voltado a alunos
de instituição de ensino superior, conforme as especificações do edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro - Fortaleza/CE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00021-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 10/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 08/05/2019) 70007-00001-2019NE000025

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE PENALIDADE

Processo nº 0004350-50.2018.6.07.8100.
O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal resolve aplicar à empresa

QUALYXX TECHNOLOGY SERVICES TI EIRELI (CNPJ: 08.802.048/0001-25) a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 1 (um) mês, a contar do dia
10/05/2019, fundamentado no art. 7º da Lei nº 10.520/02, em razão apresentação de
proposta inadequada aos termos previstos no Edital e no descumprimento dos critérios de
habilitação nos moldes exigidos para o PE nº 12/2018; Autoridade sancionadora: Des.ª
Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias, Presidente do TRE-DF.

CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS
Presidente do Tribunal
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Comissão impõe 
derrota a Moro ao 
retirar Coaf  do MJ

A comissão especial que 
discute a reformulação mi-
nisterial do presidente Jair 
Bolsonaro aprovou a reti-
rada do Coaf (Conselho de 
Controle de Atividades Fis-
cais) da pasta da Justiça e o 
retorno para o Ministério da 
Economia. 

O colegiado formado por 
deputados e senadores apro-
vou por 14 votos a 11, na 
manhã de ontem a transfe-
rência do órgão para pasta 
em que funcionou até de-
zembro. 

 Ministro da Justiça, Sérgio Moro não terá o controle do Coaf, que voltará para o Ministério da Economia

LULA MARQUES

Maioria de grupo parlamentar entende que órgão servia de 
instrumento para manobras ilegais da Operação Lava Jato

Ao longo da última sema-
na, o ministro Sergio Moro 
(Justiça) se reuniu com deze-
nas de parlamentares para 
pedir apoio e manter o Coaf 
sob sua responsabilidade. O 
órgão tem servido de instru-
mento para as manobras au-
toritárias da Operação Lava 
Jato, com vazamentos e uso 
ilegal de dados envolvendo 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) e parla-
mentares.

Dois deputados federais 
de Alagoas Arthur Lyra (PP) 

e Marx Beltrão (PSD) vota-
ram a favor da retirada do 
Coaf do  vínculo com o Mi-
nistério da Justiça.

A decisão é importante 
porque enfrenta o estratage-
ma da Lava Jato e sua prá-
tica de abuso de autoridade 
e de desrespeito ao Estado 
Democrático de Direito. Foi 
uma resposta do Poder Le-
gislativo aos abuso desse 
setor autoritário do Poder 
Judiciário.

Minimiza
Sergio Moro, afirmou on-

tem que o fortalecimento do 
Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras (Coaf) 
é uma “política de Estado”. 
Derrotado em uma votação 
na Câmara , Moro procurou 
minimizar o contratempo 
político. 

A derrota do governo foi 
gestada em uma costura que 

uniu partidos de oposição, 
como o PT, e o centrão.

— A intenção de trazer (o 
Coaf) para o Ministério da 
Justiça sempre foi a de for-
talecer o Coaf. Houve uma 
decisão não muito favorável 
à essa proposta do governo, 
mas, independentemente 
do que aconteça, podem ter 

certeza que a política de 
governo vai ser sempre de 
fortalecimento desse órgão. 
Não é política do Ministério 
da Justiça ou do governo, na 
verdade, é política de Esta-
do — disse Moro. A deman-
da  uniu partidos do centrão 
e da oposição na última se-
mana.

CORRUPÇÃO
Temer fica preso na PF e 
cel. Lima em cadeia militar

RACISMO
MP quer volta da 
propaganda do 
Banco do Brasil

O ex-presidente da Re-
pública Michel Temer fica-
rá preso na superintendên-
cia da Polícia Federal (PF) 
na capital paulista, na rua 
Hugo D’Antola, no bair-
ro da Água Branca, zona 
oeste de São Paulo. Já o 
coronel aposentado João 
Batista Lima Filho será 
encaminhado a um presí-
dio militar. 

A informação foi divul-
gada, em nota pela PF, na 
noite de ontem: “Conforme 
decisão da justiça, o coro-
nel aposentado será enca-
minhado para um presídio 
militar e o ex-presidente 
permanecerá na Superin-
tendência da Polícia Fede-
ral até que haja decisão em 
contrário”.

Temer e o coronel Lima 
foram alvos da Operação 
Descontaminação, um dos 
desdobramentos da Lava 
Jato no Rio de Janeiro, que 

O Ministério Público Fede-
ral do Rio Grande do Sul apre-
sentou uma acusação contra a 
União por homofobia e racis-
mo devido à retirada do ar da 
propaganda do Banco do Bra-
sil com atores e atrizes negros 
e um personagem transexual.

Os procuradores ainda pe-
diram a volta do comercial ao 
ar, além de indenização por 
dano moral coletivo, no valor 
de R$ 51 milhões. O paga-
mento, segundo o MPF, deve 
ser descontado do orçamen-
to da Comunicação Social da 
Presidência da República.

A denúncia também indi-
ca que a indenização deverá 
servir para uma campanha 
de conscientização e de “en-
frentamento ao racismo e à 
LGBTQfobia”.A representa-
ção foi apresentada pelo grupo 
de defesa de direitos LGBTs 
Nuances e subscrita pelo pro-
curador Regional dos Direitos 
do Cidadão, Enrico Rodrigues 
de Freitas. 

investiga desvios da ordem 
de R$ 1,8 bilhão nas obras 
da usina nuclear de Angra 
3. 

No dia 21 de março, o 
juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal Criminal, 
acatou pedido do Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
e decretou as prisões pre-
ventivas de ambos.

Na ocasião, eles foram 
levados ao Rio de Janeiro, 
onde ficaram detidos por 
quatro dias, sendo libera-
dos em 25 de março, con-
forme liminar concedida 
pelo desembargador Anto-
nio Ivan Athié. Na quarta-
-feira (8), no entanto, a 
Primeira Turma do TRF-2 
derrubou essa liminar por 
2 votos a 1. 

A posição de Athié foi 
vencida pelos votos dos 
desembargadores Abel Go-
mes e Paulo Espírito San-
to.

LEILAO

SERGIO

PESTRE

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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.
À CPL,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/05/2019, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540536 e o código CRC 88AB2EB0.

0001325-42.2019.6.02.8000 0540536v1
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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 maio de 2019.
Senhor Secretário,
 
Encaminho em anexo e-mail (0545388) de empresa

interessada contendo pedido de esclarecimento, pelo que
solicito o direcionamento a unidade competente para o devido
pronunciamento.

 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 21/05/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 21/05/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545380 e o código CRC 110BBB21.

0001325-42.2019.6.02.8000 0545380v1
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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 maio de 2019.
À SMR para, por meio do Núcleo de Engenharia e

Arquitetura, se pronunciar sobre a solicitação de
esclarecimentos, conforme e-mail 0545388, encaminhando os
autos logo após à CPL para conhecimento e demais
procedimentos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2019, às 14:36, 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
0545685 e o código CRC 332321A2.

0001325-42.2019.6.02.8000 0545685v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3349 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD 0545685, a SMR

presta os esclarecimentos solicitados pela empresa Econômica
Engenharia (0545388) conforme detalhado a seguir.

 
1 - Quanto à aprovação, itens 9.6 e 9.7 do

Termo de Referência. Para aprovação somente do
pavimento onde está o escopo do presente edital,
precisamos ter "já aprovado" o edifício como um todo.
O TRE tem o edifício aprovado (Corpo de Bombeiros,
Prefeitura)?

Resposta: Será de responsabilidade da empresa
contratada a entrega de todos os projetos devidamente
aprovados nos órgãos responsáveis. Não há previsão de custo
extra para essa responsabilidade da contratada. O custo da
aprovação dos projetos deverá ser previsto pela empresa em
sua proposta. Apenas para o projeto de climatização houve
uma redução de área correspondente à área dos ambientes
que não serão climatizados, a exemplo do pavimento subsolo,
lajes técnicas e circulação externa do 6º pavimento.

2 - Solicitamos também os arquivos (projetos,
plantas etc) em PDF/DWG existentes, assim como
memorial descritos, visto que, no site, não estamos
conseguindo baixar tais arquivos.

Resposta: Quanto à disponibilização dos projetos
e memorial descritivo, a Seção de Manutenção e Reparos já os
enviou à SLC. Caso esses arquivos estejam corrompidos,
oriento a solicitar o reenvio à arquiteta Luciana Breda.
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Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 22/05/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545920 e o código CRC DF403DAB.

0001325-42.2019.6.02.8000 0545920v4
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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 maio de 2019.
Retorno os autos à CPL com os esclarecimentos

prestados pela Unidade competente (0545920).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2019, às 20:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545966 e o código CRC AE9DD791.

0001325-42.2019.6.02.8000 0545966v1
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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 maio de 2019.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho em anexo e-mail (0546676) de empresa

interessada contendo pedido de esclarecimento, pelo que solicito o
direcionamento a unidade competente para o devido
pronunciamento.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 24/05/2019, às 08:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 28/05/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Membro
da Comissão, em 28/05/2019, às 14:47, 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
0546671 e o código CRC 7F3DCE5F.

0001325-42.2019.6.02.8000 0546671v1
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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 maio de 2019.
À SLC,
 
Senhora Chefe,
 
Direciono os autos a Vossa Senhoria solicitando

que seja dada a devida publicidade as respostas  fornecidas
pela área técnica competente (0545920) em relação aos
questionamentos formulados pela empresa Econômica
Engenharia (0545388), ressaltando que a empresa não
conseguiu acessar as plantas e projetos desta Tomada de
Preços.

 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 24/05/2019, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546703 e o código CRC 4B7C0C96.

0001325-42.2019.6.02.8000 0546703v1
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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 maio de 2019.
À SMR para, por meio do Núcleo de Engenharia e

Arquitetura, se pronunciar sobre a solicitação de
esclarecimentos, conforme e-mail 0546676, encaminhando os
autos logo após à CPL para conhecimento e demais
procedimentos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/05/2019, às 10:25, 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
0546768 e o código CRC 3DE6614E.

0001325-42.2019.6.02.8000 0546768v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
 Para: economicaengenharia@gmail.com

 Data: 24/05/2019 09:48 AM
 Assunto: Fwd: Re: [slc] ESCLARECIMENTO TP1 TRE AL {01}

  
 
Bom dia!
Seguem abaixo  as respostas dadas pela área técnica aos questionamentos formulados por Vossa Senhoria. Informo
por oportuno que os documentos relativos à tomada de preços estão em anexo e também disponíveis no
link http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-precos/tp-2019 .
 
 
Atenciosamente,
 
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL
 
 
RESPOSTAS DA ÁREA TÉCNICA
 
1 - Quanto à aprovação, itens 9.6 e 9.7 do Termo de Referência. Para aprovação somente do pavimento
onde está o escopo do presente edital, precisamos ter "já aprovado" o edifício como um todo. O TRE tem
o edifício aprovado (Corpo de Bombeiros, Prefeitura)?
Resposta: Será de responsabilidade da empresa contratada a entrega de todos os projetos devidamente aprovados
nos órgãos responsáveis. Não há previsão de custo extra para essa responsabilidade da contratada. O custo da
aprovação dos projetos deverá ser previsto pela empresa em sua proposta. Apenas para o projeto de climatização
houve uma redução de área correspondente à área dos ambientes que não serão climatizados, a exemplo do
pavimento subsolo, lajes técnicas e circulação externa do 6º pavimento.
2 - Solicitamos também os arquivos (projetos, plantas etc) em PDF/DWG existentes, assim como
memorial descritos, visto que, no site, não estamos conseguindo baixar tais arquivos.
Resposta: Quanto à disponibilização dos projetos e memorial descritivo, a Seção de Manutenção e Reparos já os
enviou à SLC. Caso esses arquivos estejam corrompidos, oriento a solicitar o reenvio à arquiteta Luciana Breda.
 
AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO
 

From: Econômica Engenharia <economicaengenharia@gmail.com>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 21 May 2019 12:24:24 -0300
 Subject: [slc] ESCLARECIMENTO TP1 TRE AL {01}

  
 
BOM DIA 
SOLICITAMOS OS ESCLARECIMENTOS ABAIXO REF. A:
 

 
1- QUANTO. A APROVAÇÃO  ITEM 9.6 E 9.7  DO EDITAL
 
   PARA APROVAÇÃO SOMENTE DO PAVTO. ONDE ESTA O ESCOPO DO PRESENTE  EDITAL , 
PRECISAMOS TER,  "JÁ APROVADO"  O EDIFÍCIO COMO UM TODO. 
 
O TRE ,  TEM O EDIFÍCIO APROVADO 
( EX. CORPO DE BOMBEIROS , PREFEITURA)????
 
CASO NÃO  POSSUAM O EDIFÍCIO( COMPLETO) JÁ APROVADO , 
 
E COMO OS CUSTOS PARA APROVAÇÃO DO EDIFÍCIO COMPLETO NÃO ESTÃO CONTEMPLADOS  NOS
VALORES DO EDITAL.
 
SERÁ RETIRADO O ITEM 9.6  E 9.7 
 
OU SERÁ INSERIDO O CUSTO PARA LEVANTAMENTO E APROVAÇÃO DO EDIFÍCIO COMO UM TODO .

E-mail de resposta ao esclarecimento - Econômica Engenhar (0546805)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 721
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AGUARDO SUA DEVOLUTIVA 
 
 
SOLICITAMOS TAMBEM  , 
OS ARQUIVOS( PROJETOS,PLANTAS ETC) EM PDF/DWG EXISTENTES , ASSIM COMO MEMORIAL
DESCRITIVO , VISTO Q NO SITE , NÃO ESTAMOS CONSEGUINDO BAIXAR TAIS ARQUIVOS
 
ANTECIPADAMENTE AGRADECEMOS
 
 
 
--
 

 
 
Anexados:

 
Arquivo: tp_012019_edital.pdf Tamanho:

644k
Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo:
tp_012019_memorialdescritivo.pdf

Tamanho:
212k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo:
tp_012019_projetoarquitetonico.pdf

Tamanho:
2335k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Tomada de Preços 2019
 Licitação Em Andamento Procedimento Concluído

Número 01/2019

SEI 0001325-42.2019.6.02.8000

Data: 28/05/2019 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos
Complementares para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com
fornecimento de material e mão de obra.

Valor Estimado: R$ 104.818,67 (cento e quatro mil , oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos).
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/2019/tp_012019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/05/2019&jornal=530&pagina=132)
Projetos Arquitetônicos (http://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-
de-precos/2019/tp_012019_projetoarquitetonico.pdf)
Memorial Descritivo (sugestão) 
(http://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/2019/tp_012019_memorialdescritivo.pdf)
Pedido de Esclarecimento formulada pela empresa Econômica Engenharia  e Resposta apresentada pelo
TRE/AL 
(https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/2019/tp_012019_esclarecimentos1.pdf)

 

Número 02/2019

SEI 0003590-51.2018.6.02.8000

Data: 03/06/2019 às 14:00:00

Objeto: contratação empresa especializada para a elaboração de projetos Complementares (Básicos e
Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral.

Valor Estimado: R$ 18.981,60 (dezoito mil e novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
Documentos:
 

Edital  (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/2019/tp_022019_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=16/05/2019&jornal=530&pagina=110)
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Projetos Arquitetônicos (http://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-
de-precos/2019/tp_022019_projetoarquitetonico.pdf)
Memorial Descritivo (http://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/2019/tp_022019_memorialdescritivo.pdf)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.
À CPL,
após a publicação dos esclarecimentos.
Ressalto que encaminhei por e-mail os projetos e

que encaminhei para empresa o link para acessar  os
documentos relativos à TO nº 01/2019 que estão disponíveis
em nossa página.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/05/2019, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546813 e o código CRC 006C4F1F.

0001325-42.2019.6.02.8000 0546813v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2019.
Considerando a ausência de pronunciamento

quanto aos pedidos de esclarecimentos formulados pela
empresa SMC Engenharia (0546676), CNPJ 06.320.435/0001-
08, até então não respondidos, a despeito  de suas
tempestividades (item 19.2 do edital) e do direcionamento da
CPL (0546671) , submetemos os autos à SMR e Assessoria
Jurídica, para pronunciamento quanto à possibilidade de
prosseguimento do certame, considerando, inclusive, a
ausência da questionante à sessão de abertura do certame.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 28/05/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 28/05/2019, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Membro
da Comissão, em 28/05/2019, às 15:57, 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
0547948 e o código CRC F7ED4B52.

0001325-42.2019.6.02.8000 0547948v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3421 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretério,
Em atenção ao Despacho GSAD 0546768, a Seção

de Manutenção e Reparos presta os esclarecimentos
solicitados pela empresa SMC Engenharia (0546676)
conforme detalhado a seguir.

 

Resposta: o projeto luminotécnico corresponde ao
dimensionamento de iluminação adequada a cada ambiente da
edificação, de acordo com o uso proposto para o ambiente.

 

Resposta: o objeto da contratação corresponde
apenas ao projeto luminotécnico, uma vez que o projeto
elétrico fora contratado anteriormente e suas instalações já
estão sendo executadas na edificação.

 

Resposta: como já mencionado na resposta
anterior, o objeto da contratação corresponde apenas ao
projeto luminotécnico, não está prevista nenhuma alteração
do projeto elétrico.

 

Resposta: no item 5 do Anexo I - Projeto Básico
está prevista a elaboração de orçamento detalhado com
cronograma físico-financeiro para licitação da execução da
obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação
dos índices, assinado por profissional habilitado e com o
registro no órgão técnico competente – ART do CREA ou RRT
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do CAU. De acordo com a exigência do Edital, a Contratada
deverá fazer levantamento das instalações existentes apenas
para quantificação dos custos para sua remoção, quando da
elaboração do orçamento de referência.

 

Resposta: será um projeto novo. Na elaboração do
orçamento de referência, deverão ser previstos os custos de
retirada da estrutura antiga existente. O TRE/AL não dispõe
dessas quantidades.

 

Resposta: será adotada a prática de reúso de águas
pluviais e de condensação dos condicionadores de ar.

 

Resposta: deverá ser prevista a utilização da água
de reúso também nas bacias sanitárias.

 

Resposta: há calhas e há espaço físico para a
execução dos elementos necessários à implementação do
projeto em questão.

 

Resposta: na elaboração do orçamento de
referência, deverão ser previstos os custos de retirada da
estrutura antiga existente. O TRE/AL não dispõe dessas
quantidades.

 

Resposta: para este caso, com a finalidade de evitar
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custos desnecessários, o novo projeto deverá aproveitar tudo
o que for possível, devendo a Contratada avaliar a condição
dos equipamentos e instalações existentes para poder definir
o que será aproveitado.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 28/05/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0547954 e o código CRC 0A89EA94.

0001325-42.2019.6.02.8000 0547954v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2019.
À SMR
 
Considerando as respostas constantes na

informação n.º 3421 (0547954), encarecemos que se
pronuncie conclusivamente se o edital responde
objetivamente aos questionamentos formulados no evento n.º
0546676.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 28/05/2019, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 28/05/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Membro
da Comissão, em 28/05/2019, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548041 e o código CRC 4850ECC1.

0001325-42.2019.6.02.8000 0548041v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3429 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À CPL.
 
Prezados colegas,
Em atenção ao questionamento formulado por meio

do Despacho CPL 0548041, se o edital responde
objetivamente aos questionamentos formulados no evento
n.º 0546676, a SMR informa que o edital não responde
objetivamente aos questionamentos da empresa, a exemplo do
projeto de reúso, que poderia contemplar reúso de águas
servidas, cuja elaboração demandaria maior tempo e,
consequentemente, maior custo, se comparado a projeto de
reúso de água pluvial e de condensação.

Cabe salientar que o exemplo dado aqui, com o
esclarecimento prestado na Informação 3421 (0547954), pode
resultar em propostas mais vantajosas para a Administração,
uma vez que somente agora fica claro que não será necessário
elaborar projeto com maior complexidade.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 28/05/2019, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548136 e o código CRC E467EA0D.

0001325-42.2019.6.02.8000 0548136v2
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PROCESSO : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO :  SAD
ASSUNTO : TOMADA DE PREÇOS. PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE

 

Parecer nº 1036 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

 
O Senhor Presidente da CPL, no evento  0547948,

apresenta o seguinte questionamento: 
 

"Considerando a ausência de
pronunciamento quanto aos pedidos de
esclarecimentos formulados pela empresa
SMC Engenharia (0546676), CNPJ
06.320.435/0001-08, até então não
respondidos, a despeito  de suas
tempestividades (item 19.2 do edital) e do
direcionamento da CPL
(0546671), submetemos os autos à SMR e
Assessoria Jurídica, para pronunciamento
quanto à possibilidade de prosseguimento
do certame, considerando, inclusive, a
ausência da questionante à sessão de
abertura do certame."

 
Verifica-se que o citado pedido de esclarecimento

versa sobre elementos eminentemente técnicos.
Por sua vez, o edital do  análise da minuta do edital

da Tomada de Preços nº 01/2019 (0538749),  que  objetiva a
contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o
objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas,  em seu item 19.2, dispõe:

 
"19.2. A solicitação de esclarecimento de
dúvidas a respeito das condições deste
edital e de outros assuntos relacionados à
presente licitação deverá ser efetuada
pelas empresas interessadas em participar
do certame, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br,
pelo fone (82) 2122- 7764 ou (82) 2122-
7765, ou, pessoalmente, no horário
normal de expediente, de 2ª a 6ª feira, na
Seção de Licitações e Contratos deste
Tribunal, até o 2º (segundo) dia útil que
anteceder a data estabelecida no
preâmbulo deste instrumento
convocatório para a reunião de
recebimento e abertura dos envelopes de
“documentação” e “proposta de preço”.
19.3. O esclarecimento de dúvidas a
respeito de condições deste edital e de
outros assuntos relacionados a presente
licitação serão divulgados mediante
publicação de notas na página web, no
endereço, www.tre-al.jus.br, ficando as
licitantes obrigadas a acessá-la para a
obtenção das informações prestadas pela
Seção de Licitações e Contratos."

  

Parecer 1036 (0548163)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 732



 
No evento 0547954, consta a resposta técnica do

setor requisitante, aditado, a requerimento da CPL, o que
resultou no esclarecimento (0548136):

 
"Em atenção ao questionamento
formulado por meio do Despacho
CPL 0548041, se o edital responde
objetivamente aos questionamentos
formulados no evento n.º 0546676, a
SMR informa que o edital não responde
objetivamente aos questionamentos da
empresa, a exemplo do projeto de reúso,
que poderia contemplar reúso de águas
servidas, cuja elaboração demandaria
maior tempo e, consequentemente, maior
custo, se comparado a projeto de reúso de
água pluvial e de condensação.
Cabe salientar que o exemplo dado aqui,
com o esclarecimento prestado na
Informação 3421 (0547954), pode resultar
em propostas mais vantajosas para a
Administração, uma vez que somente
agora fica claro que não será necessário
elaborar projeto com maior
complexidade."
 

Dessa forma, parece a esta AJ-DG que o
esclarecimento prestado pela SMR é no sentido da
necessidade de aperfeiçoamento da redação do projeto básico
e do edital, o que conclama a aplicação do que previsto no §
4º, do artigo 21, da Lei nº 8.666/93, no sentido de republicar
o edital:

 
"Art. 21.  Os avisos contendo os resumos dos
editais das concorrências, das tomadas de
preços, dos concursos e dos leilões, embora
realizados no local da repartição interessada,
deverão ser publicados com antecedência, no
mínimo, por uma vez:         

(...)   

§ 4o  Qualquer modificação no edital exige
divulgação pela mesma forma que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando,
inqüestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas."

 
 
Este é o parecer, que se encaminha ao  Senhor

Presidente da Comissão Permamente de Licitação,  para as
providências que entender convenientes.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/05/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548163 e o código CRC DD5DC520.

0001325-42.2019.6.02.8000 0548163v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2019.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Submetemos a Vossa Senhoria o resultado da TP

01/2019, nos termos da Ata (0548212).
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 28/05/2019, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 28/05/2019, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Membro
da Comissão, em 28/05/2019, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548213 e o código CRC 8495355B.

0001325-42.2019.6.02.8000 0548213v1
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/CPL

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2019, às 18h35min, na sala de Pregão do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Aristeu de Andrade, nº 377,
Farol, Maceió/AL, reuniu-se a CPL (Comissão Permanente de Licitação), constituída por
meio da Portaria 291/2018, composta pelos membros José Joel Ferreira de Oliveira,
Presidente em exercício, Emmanuel Constatino Tenório de Lima, titular,
Heider Lisboa de Sá Júnior, suplente, com a finalidade de RETIFICAR os termos da
Ata colacionada no evento 0548212 , cujo objeto é a contratação de empresa do
ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos
Complementares para a reforma do antigo edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material e mão de obra,
atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais especificados na
TP nº 01/2019 e seus anexos. Assim, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, a CPL,
mantendo os termos expositivos e fundamentos lançados na destaca Ata, SUGERE a
ANULAÇÃO do presente certame. Nada mais havendo a tratar, submete o feito à
Presidência da Corte, para deliberação, sendo a sessão encerrada às 18h50min e
lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 28/05/2019, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 28/05/2019, às 19:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Membro
da Comissão, em 29/05/2019, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548288 e o código CRC 9460EA8F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhora Diretora Substituta,
 
Submeto os presentes autos à consideação de

Vossa Senhoria para análise e deliberação superior no que
respeita à proposição veiculada pela Comissão Permanente de
Licitação, no sentido de que seja anulado o certame pelas
razões enumeradas na Ata de evento 0548288.

Para minizar o prejuízo já configurado à
programação fixada para a contratação dos serviços de
reforma da antiga sede, com provável indicação de recursos
para inscrição em restos a pagar e respectivo
comprometimento do orçamento de 2020, peço-lhe vênia para
sugerir que ao presente feito seja dada prioridade de
tramitação, especialemente no que respeita à reformulação do
edital e demais medidas necessárias à remarcação do certame.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/05/2019, às 21:06, 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
0548306 e o código CRC E77876FA.

0001325-42.2019.6.02.8000 0548306v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 29 de maio de 2019.
Sr. Presidente,
Considerando as informações contidas na ATA

CPL 0548212, mais a retificação anexada sob o
protocolo 0548288, no sentido de que seja anulado o
procedimento licitatório relativo à Tomada de Preços nº
01/2019, cujo objeto é a elaboração dos Projetos
Complementares para a reforma do antigo edifício-sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com
fornecimento de material e mão de obra, atendendo aos
critérios e às condições gerais e especiais indicados no
respectivo edital, torno conclusos os presentes autos a
Vossa Excelência suerindo, salvo melho juízo, que seja
decretada a anulação da licitação em tela.

Impende registrar, em atenção à sugestão do Sr.
Secretário da Administração no Despacho 0548306, que seria
de bom alvitre conferir prioridade de tramitação ao presente
feito, especialmente no que respeita à reformulação do edital
e demais medidas necessárias à remarcação do certame.

 

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 29/05/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548502 e o código CRC A58A6536.

0001325-42.2019.6.02.8000 0548502v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.
 
Após analisar a evolução do presente feito, constato que,

uma vez publicado o edital nº 18 (0538774), foram direcionadas
sucessivas correspondências eletrônicas à Seção de Licitação e
Contratos com a finalidade de obter esclarecimentos acerca das
regras relativas ao certame.

Conforme consta de despacho da Seção de Manutenção e
Reparos (0545920), houve a necessária réplica às indagações
formuladas pela Empresa Econômica Engenharia (0545388),
esclarecimentos que foram objeto da cabível publicidade. No tocante
ao que provocou a SMC Engenharia, a Comissão Permanente de
Licitação, por meio de despacho (0547948), endereçou os autos
novamente à Seção de Manutenção e Reparos e, também, à
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral solicitando esclarecimentos
reputados indispensáveis à evolução do certame. A SMR, desta feita
por meio da Informação nº 3421 (0547954), apresentou
pronunciamento acerca do suscitado.

De posse dos autos, a Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, por meio do Parecer 1036 (0548163), apontou o caráter
técnico da consulta observada no evento 0547948 e, quanto ao
pronunciamento exarado pela SMR (0548136), ressaltou a
necessidade de aperfeiçoamento da redação do projeto básico e do
edital, mediante republicação em caso de alterações, a teor do
disciplinado pelo artigo 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

Ato seguinte, ata da reunião da Comissão Permanente de
Licitação (0548212) ocorrida no último dia 28 de maio, decidiu por
unanimidade pela anulação do certame, sendo os autos remetidos à
Secretaria de Administração que, diante do consenso colegiado,
solicitou prioridade de tramitação dos presentes autos para que,
finalizada a reformulação do refalado edital, haja a realização de nova
disputa licitatória.

Com base nos fatos acima declinados, acato o que
sugerem as unidades e, diante do pronunciamento da Diretoria-Geral
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em conclusão (0548502), anulo o presente procedimento licitatório
para, concedida por absolutamente necessária a prioridade de
tramitação oportunamente rogada, determinar a devolução dos autos
com a finalidade de realização dos ajustes necessários ao Edital 18,
bem como da adoção daas demais providências para a concretização
definitiva do certame.

Remeta-se à Secretaria de Administração para a adoção
das providências acima descritas.

 

Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 30/05/2019, às 16:06, 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
0549189 e o código CRC D854623C.

0001325-42.2019.6.02.8000 0549189v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.
À SLC, para providenciar o extrato de Decisão

veiculada no Despacho GPRES 0549189.
Em paralelo, remeto os autos à SMR, para, com a

maior brevidade possível, considerando os aspectos já
suscitados em nosso Despacho 0548306, revisar o projeto
básico para remarcarmos o certame.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2019, às 16:19, 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
0549414 e o código CRC D6A6C7A2.

0001325-42.2019.6.02.8000 0549414v1
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Presidência da República

Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias

com as seguintes características:

   Data de envio: 30/05/2019 16:36:21

   Origem: Setor de Licitações e Contratos

   Operador: Ingrid Breda de Gusmão Pereira

   Ofício: 5332007

   Data prevista de publicação: 31/05/2019

   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

   Forma de pagamento: Empenho

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

11733117 Aviso - anulação tp 01-2019 sei 0001325-42.2019.rtf
6473113f8b351a29

e422c9e02917c0b7
3,00 R$ 99,12

 Total da matéria 3,00 R$ 99,12

TOTAL DO OFICIO 3,00 R$ 99,12

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5332007

1 de 1 30/05/2019 16:35
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019053100302
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Nº 104, sexta-feira, 31 de maio de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

. 8 Divulgação do Gabarito e das Questões das Provas
Objetivas

05/08/2019

. 9 Publicação no Diário Oficial da União do Edital de
Resultado das Provas Objetivas, Estudo de Caso e
Discursiva - Redação.

25/09/2019

. 10 Publicação do Edital de Convocação para a Prova de
Capacidade Física

17/10/2019

. 11 Aplicação da Prova Prática de Capacidade Física 03/11/2019

. 12 Publicação no Diário Oficial da União do Edital de
Resultado da Prova Prática de Capacidade Física

12/11/2019

Obs: CRONOGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÃO

CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 90031

Nº Processo: 0004349-55.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço de Assessoria Técnica e Atuarial, para subsidiar a implantação e, se for
o caso, o acompanhamento do Programa de Assistência à Saúde - TRF5 SAÚDE, observando
o modelo de autogestão em saúde, para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total
de Itens Licitados: 4. Edital: 31/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30.
Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n, Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00017-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 31/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
12/06/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIASGnet - 29/05/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0000144-33.2019.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 11/2019. Contratante:
TRE/AC. Contratada: F. B. LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ- 01.600.190/0001-40.
Objeto: Prestação dos serviços terceirizados continuados de copeiragem e garçom, a fim de
atender as necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, mediante alocação de
postos de serviço. Período de Vigência: 10/06/2019 a 10/06/2021. Dotação orçamentária:
Ação - 20GP; Natureza da Despesa - 3390.37.05; Plano Interno - AOSA APOIO. Fundamento
Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de Assinatura: 30/05/2019. Signatários:
Carlos Vinícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/AC, e Francisco Barboza de Melo,
representante da Contratada.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo n.º 0000727-18.2019.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 13/2019. Contratante:
TRE/AC. Contratada: TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI, CNPJ nº
21.557.625/0001-29. Objeto: prestação de serviços de telecomunicações por meio de
Sistemas Móveis de Transmissão de Voz e Dados via Satélite - SMSat, conforme as
especificações, exigências e prazos constantes do Edital do pregão eletrônico nº
18/2019. Valor: R$16.640,25 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta reais e vinte e cinco
centavos). Vigência: 6 meses, a contar da data de sua publicação no DOU. Dotação
orçamentária: Ação - BIOMETRIA; ND - 33.90.40.13; PI - REV TELEPR. Fundamento
Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de Assinatura: 30/05/2019. Signatários:
Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/AC, e Leandro Giovanaz,
representante da Contratada.
Processo n.º 0001399-26.2019.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 14/2019. Contratante:
TRE/AC. Contratada: DANRO PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA EIRELI - ME,
CNPJ n.º 05.972.429/0001-28. Objeto: aquisição de servidores de rede (item 2), de
acordo os termos do Edital do Pregão eletrônico nº 58/2018 e seus anexos. Valor:
R$119.094,00 (cento e dezenove mil reais e noventa e quatro centavos). Vigência: até
31.12.2019, a contar da publicação no DOU. Dotação orçamentária: Ação - 20GP; ND
- 44.90.52.35; PI - AREA INFORM. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º
8.666/93. Data de Assinatura: 30/05/2019. Signatários: Carlos Venícius Ferreira Ribeiro,
Diretor-Geral do TRE/AC, e Marcelo Pereira Guimarães, representante da Contratada.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0002701-27.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 20/2019. Pregão

Eletrônico/SRP n.º 20/2019. Fornecedor: CONSTRUTORA SANTOS LTDA, CNPJ nº

21.760.021/0001-85. Validade: de 31/05/2019 a 31/05/2020.

. Item D ES C R I Ç ÃO UNID QUANT V.UNIT TOTAL (R$)

. G1 1 Terceirizados recepção 3 postos Mês 12 7.500,00 90.000,00

. 2 Terceirizados recepção 3 postos Mês 12 7.500,00 90.000,00

. 3 Terceirizados recepção 4 postos Mês 12 10.000,00 120.000,00

. Valor Global da Ata: R$
300.000,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AV I S O

Tomada de Preços nº 01/19; Processo SEI nº 0001325-42.2019.
O Desembargador no exercício da presidência do TRE/AL, Orlando Rocha Filho,

anulou o referido certame licitatório. Data da decisão: 30/05/2019.

Maceió, 30 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 42019/2019

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 000385-
50.2019. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSUMO (suprimentos para impressoras), nas quantidades especificadas
no Anexo I - Termo de Referência

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 30/05/2019) 070029-00001-2019NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 08/2019. Processo nº 1835/2019-SAO. Contratada: FAMAHA -
COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07. Objeto: Chá

de camomila (240 CX), valor unitário R$ 2,89; Chá preto (240 CX), valor unitário R$ 2,89;
Chá de carqueja (240 CX), valor unitário R$ 2,49; Chá maçã e canela (360 CX), valor unitário
R$ 2,79. Validade do Registro: de 31/05/2019 a 30/05/2020.

Ata de Registro de Preço nº 09/2019. Processo nº 1835/2019-SAO. Contratada: T DA S
LUSTOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ 10.847.885/0001-12. Objeto: Achocolatado em
pó (4.800 UND), valor unitário R$ 4,80; Leite em pó desnatado (1.152 LT), valor unitário R$
10,56. Validade do Registro: de 31/05/2019 a 30/05/2020.
Ata de Registro de Preço nº 10/2019. Processo nº 1835/2019-SAO. Contratada: E de A M
Damasceno EIRELI - EPP, CNPJ 15.811.644/0001-37. Objeto: Leite em pó integral (15.600
LT), valor unitário R$ 12,00. Validade do Registro: de 31/05/2019 a 30/05/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 70003

Nº Processo: 4835. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo - material de manutenção de bens imóveis e instalações, conforme descrições
e quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 020/2019-SEALM/TRE-AM
.. Total de Itens Licitados: 42. Edital: 31/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida
Andre Araujo N.200, Aleixo - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00012-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 31/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
17/06/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/05/2019) 70003-00001-2019NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 5889/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N. 12/2019,
celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a PREFEITURA DE
CODAJÁS/AM. Objeto: disponibilização de colaboradores para auxiliar nos trabalhos de
coleta de dados biométricos do eleitorado do município de Codajás/AM. Fundamentação
Legal: art. 7º, parágrafo único e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e no art. 12 da
Resolução TSE n. 23.440/2015. Prazo de Vigência: de 6 meses a contar da publicação do
extrato do termo no D.O.U. Data da Assinatura: 21/05/2019. Assinam: Pelo TRE/AM, Exmo.
Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, e, pela PREFEITURA DE CODAJÁS/AM, o
Exmo. Prefeito ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 6208/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N. 13/2019,
celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ/AM. Objeto: disponibilização de
colaboradores para auxiliar nos trabalhos de coleta de dados biométricos do eleitorado do
município de São Sebastião do Uatumã/AM. Fundamentação Legal: art. 7º, parágrafo único
e art. 9º, inciso III da Lei n. 7.444/1985 e no art. 12 da Resolução TSE n. 23.440/2015.
Prazo de Vigência: a contar de 01/06/2019 até 30/07/2019. Data da Assinatura:
24/05/2019. Assinam: Pelo TRE/AM, Exmo. Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA
SIMÕES, e, pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, o Sr. Presidente
WILCKSON NIGEL DA COSTA MENDES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO n.º 7200/2019. OBJETO: Serviços terceirizados de apoio administrativo e
operacional, abrangendo os postos de telefonista e supervisor. FAVORECIDO: Vera Cruz
Eireli. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.37.01 Ação 02.126.0570.7832.0001. VALOR TOTAL: R$ 1.680.146,88.
RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 30/5/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 062/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa ACECO TI S.A. OBJETO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 8.497/2018. A S S I N AT U R A :
20/05/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e os Srs. Antonio
Donizete Lopes Bob e Vaner Benedito Soares da Silva, pela Contratada.

AVISO DE ALTERAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, torna pública a retificação do
extrato de inexigibilidade de licitação publicado no Diário Oficial da União, edição de 30 de
maio de 2019, seção 3, página 265. PAD 6.789/2019.

Retifiquem-se a seguinte informação: "FAVORECIDO: N.L. GARCIA & CIA
LT DA " .

Salvador, 30 de maio de 2019.
RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA

Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 - UASG 70013

Nº Processo: 6983/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração
dos Projetos Executivos de Acessibilidade, o Projeto Executivo de Sistema de Detecção,
Prevenção e Combate a Incêndios e Controle de Pânico, e o Projeto Executivo de Sistema
de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), os Orçamentos, as Especificações
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Tomada de Preços 2019
Procedimento Concluído

Número 01/2019

SEI 0001325-42.2019.6.02.8000

Data: 28/05/2019 às 14:00:00

Objeto: Contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para a

reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material e mão de obra.

Valor Estimado: R$ 104.818,67 (cento e quatro mil , oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos).
Resultado: Licitação anulada.
Documentos:
 

Edital 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Projetos Arquitetônicos
Memorial Descritivo (sugestão) 
Pedido de Esclarecimento formulada pela empresa Econômica Engenharia  e Resposta
apresentada pelo TRE/AL
Publicação do Aviso de Anulação no DOU
Inteiro teor do Processo SEI
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http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-precos/tp-2019/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o
http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-precos/tp-2019/listacategoria?Subject=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-precos/2019/tp_012019_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/05/2019&jornal=530&pagina=132
http://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-precos/2019/tp_012019_projetoarquitetonico.pdf
http://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-precos/2019/tp_012019_memorialdescritivo.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-precos/2019/tp_012019_esclarecimentos1.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=31/05/2019&jornal=530&pagina=302
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
À SMR,
para revisar o projeto básico, em conformidade com

o despacho da SAD (SEI 0549414), após a publicação do aviso
de anulação no DOU e no site do TRE/AL.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 31/05/2019, às 08:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549759 e o código CRC 3787D771.

0001325-42.2019.6.02.8000 0549759v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2019.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Apenas uma empresa compareceu a sessão ocorrida

na data de hoje, na sala do 6º andar do edificio sede do
TRE/AL (0550658), esta CPL procedeu a abertura do envelope
contendo a documentação da licitante
interessada e,  objetivando imprimir maior celeridade
ao certame, uma vez presente na sessão servidor habilitado da
área de engenharia,  setor responsável pela análise da
habilitação técnica do licitante, deu-se início as devidas
verificações de habilitação da empresa participante.

 
Após constatada a regularidade da licitante com

relação a todas as exigências editalícias, optou-se por abrir o
segundo envelope, contendo a proposta de preços, e
constatando-se que a mesma se encontrava dentro do valor
previsto para aceitabilidade, decidiu esta Comissão pelo
encaminhamento dos autos a unidade técnica responsável
pela análise da planilha de composição de preços apresentada.

 
Dito isso, direcionamos os autos a Vossa Senhoria

para prosseguimento do feito, com o encaminhamento às
unidades competentes. 

 
Desde já agradeçemos a atenção.
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 03/06/2019, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 03/06/2019, às 17:41, 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
0550668 e o código CRC 11AFFEA5.

0001325-42.2019.6.02.8000 0550668v1
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INFORMAÇÃO Nº 3510 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/CPL

Por meio da presente informação, solicito que
sejam desconsiderados os
documentos 0550658, 0550660, 0550664 e 0550668, que se
referem a Tomada de Preços nº 02/2019  e foram juntados
por equívoco a este processo.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 03/06/2019, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 03/06/2019, às 17:52, 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
0550728 e o código CRC B455BC05.

0001325-42.2019.6.02.8000 0550728v3
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DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2019.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
Em atenção ao Despacho SLC 0549759, associado

ao Despacho GSAD 0549414, a SMR apresenta o Projeto
Básico R_01 (0551246), com as alterações necessárias
à correta interpretação dos licitantes.

Na forma acima descrita, evoluímos os presentes
autos para análise e prosseguimento da contratação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 04/06/2019, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 04/06/2019, às 15:29, 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
0551241 e o código CRC 8F0736EE.

0001325-42.2019.6.02.8000 0551241v1
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PROJETO BÁSICO

1. Objeto:

Contratação de empresa do ramo da engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos
Complementares  Executivos  para  a  reforma  do  antigo  edifício-sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

O prédio para o qual estão sendo contratados os Projetos Complementares Executivos
localiza-se na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL.

3. Justificativa:

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares Executivos  para a reforma
da antiga sede do TRE/AL, tomando como base o Projeto  Arquitetônico Existente,
doravante chamado de  Anexo IV,  com a finalidade de atender as demandas atuais,
visando  o  melhor  atendimento possível  dos  usuários  e  servidores  desta  localidade,
entendemos assim ser  plenamente  justificada a  contratação  do objeto  deste  Projeto
Básico.
3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS:
a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos
b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos
c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico

4.Habilitação
/qualificação Técnicas:

4.1  A empresa  deverá,  na data  da  entrega  da proposta,  indicar  expressamente,  um
profissional  de  nível  superior  para  cada  especialidade  do  projeto,  devidamente
registrado no CREA, que  será  o  responsável  técnico pelo  serviço,  em cujo  acervo
conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por
execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Projeto
Básico.
4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:
4.2.1  Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de  orçamentação de
obra  e  projetos  de  instalações  hidrossanitárias  de  edificações  com,  no  mínimo,
1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto;
4.2.2  Engenharia  Elétrica  –  Engenheiro  Eletricista  e/ou  eletrônico  com  acervo
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de
edificações  com,  no  mínimo,  1.696,04m²  de  área  construída  com  complexidade
semelhante à deste objeto;
4.2.3  Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos
de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com
complexidade semelhante à deste objeto.
4.3  Não  será admitido o  somatório  de áreas  parciais  de  edificações para  efeito  de
comprovação da área construída mínima estabelecida.
4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no
início  da  execução  do  serviço  e  durante  toda  a  sua  execução,  possuir  vínculo
empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da
ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção,
ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, seus
diretores ou seus sócios.
4.5  Apresentar,  no  mínimo,  01(um)  atestado  de  capacidade  técnica  em  nome  da
         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que  comprove  aptidão  da  licitante  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e
compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto.
4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone
da pessoa jurídica,  ou qualquer  outra  forma de que o  TRE/AL possa valer-se  para
manter contato com a empresa declarante;
4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade
dos  atestados,  podendo,  requisitar  cópias  dos  respectivos  contratos  e  aditivos  e/ou
outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado
como responsável técnico.
Atenção:  fazer  uso  de  técnicas  pertinentes  as  práticas  de  SUSTENTABILIDADE
conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ.

5. Serviços a Serem 
Realizados:

5.1  O contratado  deverá  entregar  à  CONTRATANTE os  Projetos  Complementares
Executivos devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados
pelo profissional de responsável, que permitam a contratação da execução das obras
das instalações.
5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE.
5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos:
5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas
necessários  à  completa  compreensão  dos  serviços  a  serem  executados  e  materiais
empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários;
5.3.2  Memorial  descritivo  com  as  especificações  técnicas  de  todos  os  erviços
equipamentos  e  instalações,  que  deverão  ser  executados,  bem  como  relatórios  e
memoriais de cálculos que forem necessários;
5.3.3  Orçamento  detalhado  com  cronograma  físico-financeiro  para  licitação  da
execução  da  obra,  incluindo  planilha  de  composição  do  BDI  com  indicação  dos
índices,  assinado  por  profissional  habilitado  e  com  o  registro  no  órgão  técnico
competente – ART do CREA ou RRT do CAU.
5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de
referência  utilizado  para  cada  serviço,  devendo  as  cotações  serem  limitadas
superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de
preferência:
5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI;
5.3.4.2  Nos casos  em que  o  SINAPI  não  oferecer  custos  unitários  de  insumos ou
serviços,  poderão  ser  adotados  aqueles  disponíveis  em  tabela  de  referência
formalmente  aprovada  por  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  federal,
incorporando-se  às  composições  de  custos  dessas  tabelas,  sempre  que  possível,  os
custos de insumos constantes do SINAPI;
5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 
primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 
SINAPI ou tabelas oficiais);
5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo.
5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas.
5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são:
5.5.1 Anteprojeto:
5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido adotado), 
apenas uma cópia;
5.5.1.2  Relatório  com  os  materiais  e  equipamentos  a  serem  adotados,  com  custos
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comparativos  e  benefícios.  A  fiscalização  irá  escolher  a  opção  mais  viável  à
administração;
5.5.1.3  Relatório  comparativo dos sistemas (se  for  o caso)  a  serm projetados,  com
custos  comparativos  de  gastos  com  energia,  investimentos  e  manutenção.  A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;
5.5.1.4 Orçamento estimativo.
5.5.2 Projetos Complementares Executivos:
5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico (Art. 6º da lei 8.666/93);
5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso –
02 jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia
digital (pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos);
5.5.2.3 Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços;
5.5.2.4 Composição das taxas de BDI (edificação e equipamentos);
5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI);
5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas;
5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos;
5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária.

5.6 ETAPAS DE PROJETO
5.6.1 Estudo Preliminar
5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta
que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto
5.6.2 Anteprojeto
5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra;
5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental,  possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto
deste Termo, bem como permitir  a definição dos métodos construtivos e prazos de
execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e
componentes da edificação;
5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através
do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo
o memorial descrito dos sistemas e componentes.
5.6.3 Projetos Complementares ExecutivosProjetos Complementares Executivos
5.6.3.1  São  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes  à  realização  do
empreendimento  a  ser  executado,  com  nível  máximo  de  detalhamento  possível  de
todas as suas etapas;
5.6.2.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
execução  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.3.3  Dentre  as  diversas  alternativas  possíveis  de  serem  implementadas,  a
CONTRATADA  deverá  justificar  a  alternativa  que  ela  eleger  como  a  melhor,
considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final
do trabalho;
5.6.3.4  Além  das  especificações  que  representam  todos  os  detalhes  construtivos
elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o
Projeto  básico  será  constituído  por  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  e  do  memorial  de  cálculo,  apresentados
naquela etapa de desenvolvimento do projeto;
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do
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projeto  básico  contratado,  o  perfil  dos  profissionais  que  a  empresa  vencedora  do
certame  deve  dispor  sem  eu  quadro  para  consecução  do  objeto,  assim  como  os
requisitos necessários para a habilitação técnica.

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados
com  base  no  Projeto  Arquitetônico  apresentado  pela  CONTRATANTE,  o  Projeto
Executivo  será  construído  por  um  relatório  técnico,  contendo  a  revisão  e
complementação  do  memorial  descritivo  apresentado  naquela  etapa  de
desenvolvimento do projeto.

5.7 OS PROJETOS SERÃO  :  
5.7.1  Projeto  Luminotécnico  (o  projeto  elétrico  já  foi  elaborado)  e  Cabeamento
Estruturado - Lógico;
5.7.2 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA;
5.7.3 Projeto de Climatização;
5.7.4  Projeto  Hidrossanitário  com  Aproveitamento  de  Águas  Pluviais  e  de
Condensação dos Condicionadores de Ar;
5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.6 Caderno de Encargo (Planilhas e Especificações);

5.7.7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme
Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de
resíduos sólidos (Lei federal nº 12.305/2010);
5.8 Compatibilização de todos os projetos:
5.8.1  Quando da contratação dos projetos complementares,  os mesmos deverão ser
analisados  e  compatibilizados  com  o  Projeto  Arquitetônico  fornecido  pela
CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos
a fim de evitar conflitos entre eles;
5.8.2  Qualquer  elemento  proposto  que  venha  a  interferir  ou  impactar  na  estética
arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovado pela Seção De Manutenção e
Reparo (SMR) do Tribunal.
5.8.3 Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital
(software Autocad). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá ser
realizado em meio digital, acompanhados de (02) dois jogos de cópia em papel.
5.8.4  O  Caderno  de  Encargos  deverá  contemplar  todos  os  serviços  necessários  e
suficientes  para  a  completa  reforma  do  prédio,  inclusive  os  que  não  estejam
diretamente associados aos projetos constantes desta contratação.

6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

6.1 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nos termos
do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em
caráter definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta
licitação,  entendendo-se  por  resultados  quaisquer  estudos,  relatórios,  descrições
técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais,
fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e
qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel
ou mídia eletrônica.
6.2 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as
seguintes informações:
6.2.1 Identificação da CONTRATANTE;
6.2.2  Identificação  da  CONTRATADA  e  do  autor  do  projeto:  nome,  registro
profissional e assinatura;
6.2.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica;
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6.2.4 Identificação da etapa de projeto;
6.2.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão;
6.2.6 Demais dados pertinentes.
6.3 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas
Complementares:
6.3.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
6.3.2 Normas da ABNT e do INMETRO;
6.3.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
6.3.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR.
6.3.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento
provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando
exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes
anexos:
a) Memorial Descritivo;
b) Memorial de Cálculo;
c) Lista de materiais;
d) Desenhos;
e) Documentos Complementares;
d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto registrada no CREA-
AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL;
e)  Pranchas  com  todos  os  detalhes  ou  elementos  necessários  e  indispensáveis  à
compreensão e execução dos serviços.

6.3.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes

anexos:

a) planilha orçamentária;
b) composições de preços;
c) cronograma físico-financeiro;
d) curva ABC de insumos e serviços;
e) memorial descritivo;
f) cotações de preços;
g) desenhos;
h) documentos complementares
i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista.

7. Orientações Gerais

7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das condições do
imóvel  objeto  desta  contratação.  Caso  opte  pela  realização  da  vistoria,  deverá  emitir
DECLARAÇÃO  DE  RECONHECIMENTO  PRÉVIO  dos  locais  de  trabalho,  não  se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. No
caso  da  não  realização  da  vistoria  prévia,  a  CONTRATADA  deverá  emitir  uma
DECLARAÇÃO assumindo  todos  os  ônus  da  não  execução  da  vistoria,  não  se  admitindo
reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços;
7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao
CAU o Registro  de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste Projeto
Básico;
7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
do  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  (RRT)  relativa  ao  objeto  deste  Projeto  Básico,
devidamente quitada(o);
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7.4  Deverá  efetuar  o  pagamento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  demais  obrigações  fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos
serviços.
7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os
meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas do
objeto deste Projeto Básico;
7.6  Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços devem ser
submetidos à avaliação do TRE/AL;
7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação;
7.8  A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 
7.9  Os  serviços  a  serem  executados  devem  contemplar  a  remuneração  de  mão  de  obra
qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos, mobilização e desmobilização dos
mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e o local dos serviços;
7.10  O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim
como  de  toda  a  documentação  produzida  na  execução  do  contrato,  ficando  proibida  a  sua
utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL.
7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos arquitetônicos
e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III  – Tabela Referencial
de Honorários.

7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 

7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 2.181/97 
 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 218/73
(Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a execução); Nº 1010/2005
(Atribuição de Títulos profissionais);
h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie;
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais

8. Valor Estimado da 
Aquisição

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total
para a  execução dos serviços objeto deste  Projeto  Básico,  conforme estabelecido em
planilha de preços.

(referências em Anexo III)

9. Legislação, Normas e
Regulamentos:

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável:
9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society

for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 
9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias;
9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes;
9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção;
9.1.6  As  qualificações  de  materiais  do  Programa  brasileiro  da  Qualidade  e
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Produtividade do Habitat (PBQP_H);
9.2  Demais  leis,  decretos,  regulamentos,  portarias  e  normas  federais,  estaduais  e
municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas
subcontratadas.
9.3  O  desenvolvimento  de  todas  as  etapas  do  Serviço  é  de  responsabilidade  da
Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL.
9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante
autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos
serviços.  Será  de  inteira  responsabilidade  da  Empresa  Contratada  a  supervisão  e
coordenação das atividades  da  subcontratada,  respondendo perante  o  TRE/AL pelo
rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação.
9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou
compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de
forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica.
9.6  Será  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  os  encargos  trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste  Projeto Básico  (art. 71
da Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento
junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços contratados.
9.7  Ficarão a  cargo da Contratada  a  obtenção  junto  aos  órgãos  competentes,  da(s)
licença(s) para execução dos serviços de aprovações e as aprovações, consultadas a
unidade requisitante.

10. Prazo de Entrega

10.1 O Prazo máximo para a  entrega do objeto  será  de 45 (quarenta  e  cinco)  dias
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser
emitida pela Unidade Técnica Responsável.
10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução.
10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período de execução contratual,
acrescido de 100 (cem) dias corridos, 10 (dez) dias do recebimento provisório e 90
(noventa) dias para o recebimento definitivo.

11. Regime de 
Execução

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada
por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei
nº 8.666, de 21/06/1993.

12. Classificação 
Orçamentária

A cargo da Coordenadoria de Finanças – COFIN – TRE/AL

13. Local de Entrega:
Seção  de  Manutenção  e  Reparos,  no  5º  pavimento  do  edifício-sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090.

14. Unidade 
Fiscalizadora
/Pagamento

14.1 Seção de Manutenção e Reparos.
14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes
da execução dos serviços correspondentes.
14.3  A  execução  do  Contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  servidor
responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93.
14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta,
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sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão
parte do processo contratual. 
14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de
cobrança  constando  de  forma  discriminada  a  efetiva  realização  dos  serviços
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta-
corrente em que o crédito deverá ser efetuado.
14.5  O  Pagamento  será  realizado  em  parcelas,  conforme  Cronograma  Físico-
Financeiro,  após  as  conclusões  dos  serviços,  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias  úteis,
contados  da  data  da  apresentação  da  fatura,  após  a  aprovação  dos  serviços  pelo
TRE/AL,  conforme determina  o  artigo  40,  inciso  XIV,  alínea  a  da  Lei  Federal  nº
8.666/93.

15. Observações 15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá:
15.1.1  Responsabilizar-se  pelo  fiel  cumprimento de todas  as  disposições  e  acordos
relativos à legislação social e trabalhista em vigor;
15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos
serviços.
15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
15.2.1  Solução  construtiva  racional,  elegendo  sempre  que  possível  sistema  de
modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento;
15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de
operação e manutenção;
15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da
edificação;
15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento;
15.2.5  Considerar  a  área  de  influência  do  empreendimento,  relacionada  com  a
população e região a serem beneficiadas;
15.3  As  especificações  técnicas deverão estabelecer  as  características  necessárias  e
suficientes  ao  desempenho  técnico  requerido  pelo  projeto,  bem  como  para  a
contratação dos serviços e obras.
15.4  Se  houver  associação  de  materiais,  equipamentos  e  serviços,  a  especificação
deverá compreender  todo o conjunto,  de modo a garantir  a  harmonização entre  os
elementos e o desempenho técnico global.
15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao
clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.
15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado
fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento.
15.7  As  especificações  de  componentes  conectados  a  redes  de  utilidades  públicas
deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias.
15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações
que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa
e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou
experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE.
15.7  As  especificações  serão  elaboradas  visando  economia  e  desempenho  técnico,
considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida
útil do componente da edificação.
15.8  Se  a  referência  de  marca  ou  modelo  for  indispensável  para  a  perfeita
caracterização  do  componente  da  edificação,  a  especificação  deverá  indicar,  no
         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694

  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL

 Página 8 de 12

Projeto Básico R_01 (0551246)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 826



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

mínimo,  três  alternativas  de  aplicação  e  conterá  obrigatoriamente  a  expressão  “ou
equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e comprovação da
equivalência com outros modelos e fabricantes.
15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA.
15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto,
Construção  e  Manutenção  de  Edifícios  Públicos  Federais.  Se  forem  previstos  no
projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá
ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas.
15.11 No caso de eventual substituição de materiais,  equipamentos e serviços, bem
como  de  técnicas  executivas  constantes  das  Práticas,  deverão  ser  indicados  nas
disposições  os  procedimentos  adequados  de  autorização  da  CONTRATANTE e  de
consulta ao autor do projeto.

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 04 junho de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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ANEXO I

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO PRÉVIO do imóvel
objeto desta contratação;

2.0. Caso  ocorra  alguma omissão  neste  Termo de  Referência  valerão  a  melhor  técnica corrente  e  as
normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

3.0. A Empresa  Contratada  deverá  apresentar  RELATÓRIO  TÉCNICO  PRELIMINAR,  referente  ao
objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser
utilizado para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente
definidos com a Fiscalização do TRE/AL;

Maceió/AL, 04 de junho de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e
registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo);

d) Identificação do Serviço;

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão),

f) Demais dados pertinentes.

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na
ABNT e  deverá  ser  indicada  a  simbologia  utilizada  através  de  legenda  clara  e  objetiva,  que  permita  a  perfeita
compreensão dos dados levantados.

Maceió/AL, 04 de junho de 2019.

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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ANEXO  III

PLANILHAS E TABELAS 

PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR POR
UNID em R$

VALOR PARCIAL em
RS

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado  3.392,08 m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²

04 Projeto hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de
Condensação dos Condicionadores de Ar

3.392,08 m²

05 Projeto Segurança, alarme, CFTV 3.392,08 m²

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)
3.392,08 m²

VALOR TOTAL: R$ 

Erivaldo José de Souza
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.
Devolvo os autos à SMR, para indicar, de forma

sucinta, as alterações, e respectivas justificativas, promovidas
no TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 14:47, 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
0551830 e o código CRC 3979D7BE.

0001325-42.2019.6.02.8000 0551830v1
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INFORMAÇÃO Nº 3566 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
Em respeito ao solicitado por meio do Despacho

GSAD 0551856, a SMR passa a descrever as alterações
efetuadas no Projeto Básico R_01 (0551246), com as
respectivas justificativas.

1. Objeto - Contratação de empresa do ramo da
engenharia civil com o... 

Foi retirado o termo civil, em função de haver no
objeto a contratação de projetos que são da responsabilidade
de outros ramos da engenharia, como a elétrica (cabeamento
estruturado) e a mecânica (climatização).

2. Local de prestação dos serviços - O prédio
para o qual estão sendo contratados os projetos
complementares executivos localiza-se na Praça Visconde de
Sinimbu...

Foi acrescentado o texto em destaque, uma vez que
os serviços não serão prestados necessariamente no prédio.

3. Justificativa - Para o item 3.1, assim como para
todas as repetições da expressão Projetos Complementares,
foi acrescentada a caracterização dos projetos, os quais
passaram a ser descritos como Projetos Complementares
Executivos.

4.2.1. Engenharia Civil - Foi substituída a
exigência de acervo técnico de cálculo estrutural, por acervo
técnico de orçamentação de obra, uma vez que a exigência
não estava compatível com o objeto licitado.

5.7.4. A expressão Projeto Hidrossanitário e
Reúso foi substituída por Projeto Hidrossanitário com
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Aproveitamento de Águas Pluviais e de Condensação
dos Condicionadores de Ar.  A alteração foi motivada para
dar maior clareza ao resultado desejado pela Administração,
especialmente diante dos questionamentos feitos por uma das
empresas licitantes (0546676).

5.8.4. O Caderno de Encargos deverá
contemplar todos os serviços necessários e suficientes
para a completa reforma do prédio, inclusive os que não
estejam diretamente associados aos projetos
constantes desta contratação. Foi incluído esse item
5.8.4. com a intenção de esclarecer detalhes acerca da da
elaboração do orçamento da obra que será contratada
posteriormente, com base nos projetos que estão sendo
contratados por meio deste Projeto Básico.

 
Essas foram as alterações efetuadas no Projeto

Básico.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 05/06/2019, 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
0551856 e o código CRC 6D3928FC.

0001325-42.2019.6.02.8000 0551856v7
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DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.
À SLC
 
Remeto os presentes autos a essa Unidade para que

seja elaborado novo edital, desta feita, com base no Projeto
Básico reformulado (0551246), cujas alterações, enumeradas
na Informação 3566, da SMR (0551856), dizem respeito a
aspectos pontuais de redação e técnicos, dspensando assim,
em nosso entendimento, nova aprovação, posto que, a matéria
técnica foi ressalvada no Despacho GSAD 0531994, que
aprovou o projeto. Por outro lado, os aspectos redacionais
visam apenas a aclarar pontos espcíficos a exemplo do que diz
respeito ao local da prestação do serviço.

Após, evoluir o feito, com a urgência que o caso
requer, à análise da Assessoria Jurídica com vistas a abertura
da fase externa do certame, com a maior brevidade possível.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552146 e o código CRC 0F10352A.

0001325-42.2019.6.02.8000 0552146v1
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TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  xxxx//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000011332255--4422..22001199..66..0022..88000000  

  
  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitação e Contratos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta, 
empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa do ramo da engenharia 
com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares Executivos para a reforma do 
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atendendo aos critérios e às 
condições gerais e especiais especificados nos anexos deste Edital. 
 
 O certame será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pela Instrução 
Normativa n° 05 do MARE, de 21 de julho de 1995, alterada pela IN nº 01/2001 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 
8.538/2015, pelo Decreto nº 7.983/2013, pela Resolução nº 15.787/2017 – TRE/AL, pela 
Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 114/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, pela Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão, e pela Portaria n° 212, de 18 de junho de 2001, 
da Presidência deste Tribunal, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, edição de 19 de 
junho de 2001, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Órgão. 
 
 Os envelopes contendo a documentação habilitatória, a proposta técnica e a 
proposta de preços serão recebidos no dia xx de xxxx de 2019, às 14 horas (horário local), 
na Sala de Pregão do atual edifício-sede do TRE/AL (6º andar), localizado à Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL. A abertura dos envelopes de habilitação se iniciará 
imediatamente após o encerramento do recebimento referido, salvo decisão contrária da 
Comissão Julgadora. 
 
01 - DO OBJETO. 
 
1.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa do ramo da 
engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares Executivos para a 
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento 
de material e mão de obra, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais 
especificados nos anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O prédio  para o qual estão sendo contratados os Projetos Complementares 
Executivos localiza-se na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços empresas especializadas nos serviços 
licitados, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
edital, bem como nos mandamentos legais aplicáveis, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, e tenha especificado como 
objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível 
com o objetivo desta Tomada de Preços. 
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2.2. O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE n.º 05/95, são 
válidas como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO. 
 
2.3. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em 
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, 
localizados nas Unidades da Federação, ressaltando-se que o TRE/AL não é unidade 
cadastradora, apenas consultora. 
 
2.4. Não poderão participar desta Tomada de Preços: 
 

a) empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
b) empresas impedidas de contratar com o Poder Público em razão de 
decisões administrativas ou judiciais, enquanto perdurarem os efeitos da 
punição;  
 
c) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
d) pessoa jurídica que tenha 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 de hierarquia da área encarregada da licitação 
(Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela Resolução nº 229/2016 do 
CNJ). 
 

d.1) A vedação acima se estende às contratações cujo procedimento 
licitatório  tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estejam no exercício  dos respectivos 
cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após 
a desincompatibilização (Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela 
Resolução nº 229/2016 do CNJ). 

 
2.5. A simples apresentação de proposta pelo licitante corresponde à presunção de 
que inexistem fatos que impeçam sua participação na presente licitação, eximindo assim a 
Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
 
2.6. Para a regular representação da licitante, deverá ser observado o seguinte: 

 
a) O mandatário da licitante deverá se apresentar portando documento de 
identidade e procuração hábil, com a firma do subscritor reconhecida, 
acompanhada de documento que comprove os poderes deste (contrato social, 
estatuto, documento de eleição, procuração com poder de substabelecimento 
etc.); 
 

Minuta do edital da Tomada de Preços alterada (0552224)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 836



 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

b) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da pessoa jurídica (diretor, 
sócio gerente, etc.), apresentar documento de identidade e cópia do instrumento 
de constituição da licitante; 
 
c) Poderá haver substituição do representante da licitante a qualquer tempo, 
devendo o novo representante preencher as condições das alíneas “a” e “b” 
deste, conforme o caso. 
 
d) Cada mandatário só poderá representar apenas uma empresa. 
 
e) As informações necessárias à representação poderão ser consultadas no 
SICAF. 
 
f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que o 
representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da licitante. 

 
g) Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro 
da CPL-TRE/AL ou, ainda, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
2.6.1 .  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de 
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 
“documentação” e “proposta de preços”, ou quando a Comissão o exigir. 
 

03- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E DAS PROPOSTAS. 
 
3.1. A documentação e a proposta de preços deverão ser entregues no dia, hora e 
local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em envelopes indevassáveis, 
devidamente lacrados (com cola ou lacre) e identificados no frontispício com o nome 
comercial do licitante e com os seguintes dizeres: 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º xx/2019 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
3.2. Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da documentação 
de habilitação e das propostas 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 Seção de Licitações e Contratos informar sobre o adiamento no sítio 
do TRE/AL na internet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.3. O TRE/AL não se responsabiliza por proposta enviada por via postal ou entregue 
em outro setor do Tribunal que não seja o especificado no preâmbulo deste instrumento. 
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3.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o prazo 
fixado para tanto. 
 
3.5. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma vez 
iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 
influir no resultado final do processo licitatório, ressalvado o disposto nos itens 5.4, 5.7 e 
5.10. 
 
3.6 A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços será realizada 
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL, devendo quaisquer reclamações a respeito serem feitas, no 
momento, pelos seus representantes legais.  
 
3.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
 
04 – DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS. 
 
4.1.  Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
4.1.1. Relativos à habilitação jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, e, ainda, documento de 
eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações; 
 
c) para as sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
d) para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, se a atividade exigir. 
 

4.1.2. Relativos à regularidade fiscal: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outro equivalente na forma da lei. 

 
4.1.2.1. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
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Lei Complementar nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º do Decreto nº 
8.538/2015. 
 
4.1.2.2.  No entanto, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão incluir 
no envelope toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 
I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da divulgação do resultado do julgamento das propostas, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
II - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela administração do TRE/AL quando requerida pelo licitante, a não 
ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para empenho, 
devidamente justificados. 
III - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
4.1.3. Relativo à regularidade trabalhista: Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
4.1.4. Relativos à qualificação técnica:  
 
4.1.4.1. Apresentar prova de Registro de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia  - CREA - da empresa e do profissional indicado como responsável técnico; 
 

4.1.4.2. Indicar expressamente, um profissional de nível superior para cada especialidade 
do projeto, devidamente registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, 
em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no 
CREA, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente 
edital. 
 

4.1.4.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 
 

4.1.4.2.1. 1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de 
orçamentação de obra e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações 
com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à 
deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.2.  Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo 
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica 
de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade 
semelhante à deste objeto; 
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4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de 
projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área 
construída com complexidade semelhante à deste objeto. 
 

4.1.4.2.2. Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito 
de comprovação da área construída mínima estabelecida. 
 
4.1.4.2.3. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.1.4.1.1, 
deverão, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir 
vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de 
cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo 
de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de 
serviços ou são seus diretores ou seus sócios. 
 

4.1.4.3.  Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característica, quantidades e prazos com o objeto. 
 

4.1.4.3.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e 
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se 
para manter contato com a empresa declarante. 
 
4.1.4.3.1. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a 
veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e 
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 

4.1.5. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF (conforme 
modelo no ANEXO II), ou seja, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
4.1.6.  Apenas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com os requisitos 
da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no ANEXO VI. 
 
4.1.7.  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo no ANEXO VII), de 
acordo com o § 1º da Instrução Normativa nº 02/2009. 
 
4.1.8. Declaração de Reconhecimento Prévio ou Declaração Assumindo Todos os Ônus, 
conforme a licitante efetue ou não a vistoria, de acordo com os modelos constantes nos 
Anexos VIII e IX, respectivamente. 
 
4.2. Os licitantes cadastrados no SICAF terão sua regularidade verificada via on line, 
ficando dispensados de apresentar os documentos de que trata os subitens 4.1.1 e 4.1.2. 
Todavia, deverão incluir no envelope de documentação uma declaração de inexistência de 
fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo do ANEXO III, assinada por 
representante com poderes para agir em nome da empresa, e o Certificado de Registro 
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Cadastral do SICAF, que pode ser obtido, inclusive, no ACESSO LIVRE (consultas) do site 
www.comprasnet.jus.br. 
 
4.2.1.  A falta de apresentação do CRC pode ser suprida por consulta efetuada pela CPL 
ao site do Comprasnet. 
 
4.3.  Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este 
deverá  apresentar os documentos de habilitação constantes dos itens anteriores para todos 
os consorciados, e ainda os seguintes documentos: 
 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes: 

a.1) O seu representante legal devidamente qualificado; 
a.2) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada 
consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens 
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação; 
a.3) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos 
consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, 
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução; 
a.4) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição 
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL, até o término da vigência contratual; 
a.5) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 
jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou diferente dos 
seus consorciados; 
a.6) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos 
consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o 
percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento dos 
serviços previstos; 
a.7) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados deverão 
ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à empresa 
líder; 
a.8) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável (no consórcio de 
empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 
brasileira, a qual será responsável por todas as providências que forem necessárias 
ao atendimento da legislação nacional, inclusive de comércio exterior). 

 
4.3.1. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado: 
 

4.3.1. À empresa líder caberão as seguintes obrigações: 
 
a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio; 
b) Administrar o contrato; 
 
4.3.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma licitação, 
em mais de um consórcio ou isoladamente; 
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4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

 
4.4. Os documentos previstos nesta seção poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro da 
CPL-TRE/AL ou, ainda, quando for o caso, mediante publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
4.5. A validade dos documentos será expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, 
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de 90 
(noventa) dias. 
 
4.6. Serão aceitas certidões extraídas da INTERNET, exceto se o órgão expedidor não 
considerar tais certidões hábeis para fazer prova de regularidade. A autenticidade das 
certidões referidas nesta cláusula será averiguada conforme dispuser o órgão expedidor.  
 
4.7. Os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL. 
 
4.8. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 
 
4.9. Junto à documentação, já deverão, preferencialmente, ser apresentados os dados 
do representante da empresa, em especial: nome/razão social, CPF/CNPJ, número da 
identidade, endereço e telefone de contato, podendo ser utilizado o modelo sugerido no 
ANEXO V. 
 
4.10. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, 
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.jus.br). 
 
4.11. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá realizar, ainda,consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 
19/07/2002. 
 
05 - DA PROPOSTA DE PREÇO. 
 
5.1. A proposta de preço deverá ser redigida em português, datilografada ou 
impressa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas deverão ser 
rubricadas e a última, datada e assinada pelo proponente, devendo constar: 
 

a) o nome do proponente, número do CNPJ/MF, inscrição municipal, endereço, telefone, 
fax e dados bancários; 
 
b) o preço global dos serviços ofertados, expresso em moeda nacional, em algarismos 
e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), devendo estar 
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inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive incidências tributárias e 
previdenciárias e outras necessárias à completa execução da prestação contratual; 
 
c) a descrição dos serviços ofertados de acordo com as disposições constantes nos 
Anexos I e I-A deste edital. 

 
d) a Planilha Orçamentária, contendo a composição dos custos, conforme modelo 
constante no Anexo I-C; 
 
e) a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante no Anexo I-E; 
 
f) o Cronograma Físico-Financeiro, no modelo do Anexo I-D. 

 
5.1.1. Os licitantes deverão apresentar, além da composição da taxa do BDI e dos 
encargos sociais, as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens 
da planilha orçamentária. 

5.1.2. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a 
legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, 
observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação 
municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 
proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 
116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

5.1.3.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de 
PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

5.1.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam 
compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão 
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 
3º, da referida Lei Complementar. 

5.1.5. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que 
a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013. 
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5.1.6.  As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na 
composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas 
como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 
5.2. As propostas não poderão estar subordinadas a termo ou condição, nem 
apresentar preços indeterminados. 
 
5.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data 
prevista para entrega e recebimento dos envelopes. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
salvo para sanar evidentes erros formais, dependendo estas alterações de julgamento da 
CPL. 
 
5.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima 
referida, por, no máximo, igual prazo. 
 
5.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 
envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem solicitação ou a convocação de que trata o 
item 10.1, ou a prorrogação de que trata o item 5.5, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
5.7. A falta de data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de 
abertura dos envelopes. 
 
5.8. Se a proposta previr condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste 
edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 
 
5.9.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor de R$ 104.818,67 (cento e quatro mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete 
centavos), que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do 
Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000. 
 

5.9.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que 
compõe a Planilha Orçamentária, tendo como critério os valores disponíveis na planilha 
constante no Anexo I-G. 

 
5.10. Poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL erros meramente matemáticos. 
 
5.11. As omissões de dados que possam ser obtidos em outras fontes apresentadas 
nos envelopes de documentos ou propostas não motivarão desclassificações. 
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5.12. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme juízo de razoabilidade. 
 
5.13. O valor da contratação será fixo e irreajustável. 
 
06 – DA VISTORIA. 
 

6.1.  A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 
condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá 
emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de trabalho (modelo 
constante no Anexo VIII), não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades 
encontradas na execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a 
CONTRATADA deverá emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução 
da vistoria (modelo constante no anexo IX), não se admitindo reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 
 
 

6.1.1. A vistoria prévia poderá ser realizada no imóvel situado na Praça Visconde de 
Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 13h, com 
agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 
2122-7797/7760, junto à Seção de Maanutenção e Reparos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 

07 – DO PROCEDIMENTO. 
 
7.1. Na data, horário e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, a CPL 
receberá, em sessão pública, os envelopes de habilitação e de propostas dos interessados. 
 
7.2. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da Comissão 
Julgadora e pelos representantes dos licitantes e juntados, posteriormente, aos autos do 
processo administrativo. 
 
7.3. Após o encerramento do recebimento dos envelopes, a Comissão Julgadora 
abrirá, publicamente, os referentes às documentações. Em ato contínuo, a CPL poderá 
analisar os documentos habilitatórios, para verificar a regularidade dos licitantes, ou 
suspender a sessão, a fim de julgar isoladamente a habilitação. 
 
7.4. Será inabilitado o licitante que não apresentar documento exigido ou apresentá-
lo formalmente em desacordo com as regras deste instrumento. 
 

7.4.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase subsequente. 
 

7.5.  Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a sessão, para analisar a 
documentação, designando nova data para o prosseguimento da habilitação preliminar. 
 

7.5.1. Caso haja a suspensão da sessão, para julgamento da habilitação, os 
envelopes de propostas, rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes dos 
licitantes, ficarão em poder da Comissão Julgadora. 
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7.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de proposta de 
preços, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
representantes dos licitantes, ficando em poder da Comissão de Licitação. 
 
7.7. Será lavrada ata da sessão de habilitação, mencionando os licitantes, as 
reclamações e impugnações apresentadas, bem como as demais ocorrências relevantes 
para o certame. 
 
7.8. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justificado, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitação. 
 
7.9. Os licitantes serão intimados dos resultados da habilitação consoante os 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Após a intimação referida, 
será aberto o prazo recursal, salvo se todos os licitantes renunciarem expressamente ao 
direito de recorrer. Nesta hipótese, a Comissão poderá dar seguimento ao procedimento 
licitatório. 
 
7.10. A Comissão de Licitação somente devolverá os envelopes de proposta de preços 
dos licitantes inabilitados depois do encerramento do prazo recursal, sem que tenha havido 
recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Poderá haver a devolução, ainda, 
na hipótese do item seguinte. 
 
7.11. No caso de renúncia expressa, por todos os licitantes, ao direito de interpor 
recursos, poderá a Comissão de Licitação, após o julgamento da habilitação, passar 
imediatamente à fase de julgamento das Propostas. 
 
7.12. Ultimada a fase de habilitação, será designada data para a abertura pública dos 
envelopes de propostas. 
 
7.13. Antes da abertura dos envelopes de propostas, os licitantes deverão verificar a 
idoneidade dos lacres. 
 
7.14. A CPL poderá julgar as propostas na própria reunião de abertura ou 
isoladamente. 
 
7.15. As propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes 
ao ato de abertura dos envelopes. 
 
7.16. No julgamento das propostas, a CPL verificará o atendimento aos requisitos 
formais e materiais estabelecidos neste instrumento e em seus anexos. 
 
7.17. Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, IV; 44, § 2º e 3º, e 48, incisos I e 
II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que: não preencherem as condições estabelecidas nesta 
Tomada de Preços e aquelas que apresentarem preços: excessivos, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, manifestamente inexequíveis, e as propostas com valor superior ao valor 
máximo admitido pela Administração. 
 
7.18. A CPL classificará as propostas regulares, em ordem crescente de preços, 
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conforme o tipo de licitação estipulado no preâmbulo deste instrumento. 
 
7.19. Os licitantes serão intimados do resultado do julgamento das propostas mediante 
publicação resumida no Diário Oficial da União, exceto se a intimação do resultado ocorrer 
na reunião de abertura das propostas, com todos os licitantes presentes. 
 
7.20. Transcorrido o prazo recursal e julgados os recursos porventura interpostos, o 
procedimento será submetido à autoridade superior, para os atos de homologação do 
certame e adjudicação do objeto. 
 
7.21. Em caso de suspensão da sessão para posterior julgamento das propostas, 
poderá a Comissão convocar todos os licitantes para comparecimento a uma sessão 
específica na qual a decisão adotada será comunicada, considerando-se, dessa forma, 
intimados para todos os efeitos. 
 
08 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
8.1. No caso de empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.2. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe 
será adjudicado o objeto licitado; 
 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.1.1, obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
III – caso duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.1.1, tenham apresentado valores idênticos, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
8.2.1. Não ocorrendo a contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, não incidindo no caso previsto 
no item 8.1., aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, permanecendo o 
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impasse, a classificação far-se-á então, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
09- DOS RECURSOS. 
 
9.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
9.2. As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser protocolizadas na 
Seção de Protocolo deste Tribunal, no horário normal de expediente, de segunda-feira a 
sexta-feira, e dirigidas ao Desembargador Presidente do TRE/AL, por intermédio da 
autoridade que praticou o ato. 
 
9.3. Interposto o recurso, os demais licitantes serão notificados e terão o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para impugná-lo, após o que seguirá o rito do art. 109, § 4°, da Lei n° 
8.666/93. 
 
9.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
9.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 
9.6. Os interessados poderão ter acesso ao procedimento SEI e solicitar, através de 
requerimento encaminhado à Comissão de Licitação, impressões das peças necessárias à 
instrução e às alegações de seus recursos. 
 
9.7. Será admitida, somente como ato preparatório, para salvaguardar o prazo de 
recurso, a apresentação de peça recursal via fax, devendo o recorrente protocolizar o 
original no prazo de 48 horas. 
 
10 – DO CONTRATO. 
 
10.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair 
o direito à contratação, conforme dispõe o art. 64 da Lei n° 8.666/93. 
 
10.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
10.3. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, 
ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, serão convocados para celebrar 
o contrato, seguindo a ordem de classificação, os outros licitantes classificados, devendo ser 
observadas as prescrições referentes à aceitabilidade do objeto e do preço e à habilitação. 
 
10.4. O prazo estipulado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
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período. 
 
10.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
10.7. Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Ato Convocatório, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência contratual. 
 
10.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
11.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
12.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
13 – DA VIGÊNCIA. 
 
13.1. O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá vigência a partir da data 
da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou 
interrompido, se for do interesse da Administração, nos termos da lei. 
 
14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
14.1. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
14.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução 
 
 
14.3. O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 

 
15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
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15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 
mencionada, notificando-se a licitante vencedora; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços 
desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
15.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
16.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, 
consignados no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas). Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
17- DO PAGAMENTO. 
 
17.1  O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- 
Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados 
da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme 
determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17.2.  Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento 
de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 
informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que o 
crédito deverá ser efetuado. 

 
17.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
17.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
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17.6. Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o documento 
que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que 
será incluída na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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% 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 
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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 
Nacional n° 8.666/93; 

 
18.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
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18.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela CONTRATADO(A), 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovados. 
 
18.6. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução 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. 

 
18.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
18.8. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
18.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
18.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.11. 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. 
 

18.11.1. 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. 

 
18.12. 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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
18.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
19.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
19.2. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste edital 
e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas em participar do certame, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, pelo fone (82) 2122-
7764 ou (82) 2122-7765, ou, pessoalmente, no horário normal de expediente, de 2ª a 6ª 
feira, na Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião 
de recebimento e abertura dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço”. 
 
19.3. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas 
na página web, no endereço, www.tre-al.jus.br, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la 
para a obtenção das informações prestadas pela Seção de Licitações e Contratos. 
 
19.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a Administração 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de documentação ou 
propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 
 
19.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
19.6. Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o resultado 
do certame submetido ao Ordenador de Despesas, para os procedimentos de homologação 
e de adjudicação. 
 
19.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
19.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
19.10. O licitante, ou qualquer cidadão que não concordar com os termos da presente 
Tomada de Preços ou de seus anexos, poderá impugná-lo na forma do art. 41, § 1°, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
19.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
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19.12. Caso o licitante vencedor não cumpra as obrigações previstas neste ato 
convocatório e, em particular, as constantes em sua proposta, estará sujeito às penalidades 
previstas na Seção 18. 
 
19.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 
 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução; 
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos; 
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária; 
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO I – E – Composição de BDI; 
ANEXO I – F – Projetos Arquitetônicos; 
ANEXO I – G – Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos; 
ANEXO – H - Planilha de BDI Preenchida; 
ANEXO II – Modelo de declaração para habilitação; 
ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
ANEXO V – Planilha de dados para Contratação; 
ANEXO VI – Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Reconhecimento Prévio; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração Assumindo Ônus. 
 
 

Maceió/AL, xx de xxx de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO 

 

 
 

1. Objeto: 

Contratação de empresa do ramo da engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos 

Complementares Executivos para a reforma do antigo edifício-sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 
O prédio para o qual estão sendo contratados os Projetos Complementares Executivos 

localiza-se na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL. 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares Executivos para a reforma 

da antiga sede do TRE/AL, tomando como base o Projeto Arquitetônico Existente, 

doravante chamado de Anexo IV, com a finalidade de atender as demandas atuais, 

visando o melhor atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, 

entendemos assim ser plenamente justificada a contratação do objeto deste Projeto 

Básico. 

3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS: 

a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos 

c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas 
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico 

 

 

 

4.Habilitação 

/qualificação Técnicas: 

4.1 A empresa deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um 

profissional de nível superior para cada especialidade do projeto, devidamente 

registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo 

conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por 

execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Projeto 

Básico. 

4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 

4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de orçamentação de 

obra e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 

1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

4.2.2 Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo 

técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de 

edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade 

semelhante à deste objeto; 

4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos 

de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com 

complexidade semelhante à deste objeto. 

4.3 Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito de 

comprovação da área construída mínima estabelecida. 

4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no 

início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo 

empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da 

ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, 

ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, seus 

diretores ou seus sócios. 
4.5 Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
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 licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto. 

4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone 

da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para 

manter contato com a empresa declarante; 

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade 

dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou 

outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado 

como responsável técnico. 

Atenção: fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE 

conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ. 
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5. Serviços a Serem 

Realizados: 

5.1 O contratado deverá entregar à CONTRATANTE os Projetos Complementares 

Executivos devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados 

pelo profissional de responsável, que permitam a contratação da execução das obras 

das instalações. 

5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 

5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

5.3.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os erviços 

equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios e 

memoriais de cálculos que forem necessários; 

5.3.3 Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da 

execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos 

índices, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico 

competente – ART do CREA ou RRT do CAU. 

5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de 

referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas 

superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de 

preferência: 

5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI; 
5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou 

serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência 

formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, 

incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os 

custos de insumos constantes do SINAPI; 

5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 

primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 

SINAPI ou tabelas oficiais); 

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo. 

5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 

5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são: 

5.5.1 Anteprojeto: 

5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido adotado), 

apenas uma cópia; 
5.5.1.2 Relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos 
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comparativos e benefícios. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à 
administração; 
5.5.1.3 Relatório comparativo dos sistemas (se for o caso) a serm projetados, com 

custos comparativos de gastos com energia, investimentos e manutenção. A 

fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração; 

5.5.1.4 Orçamento estimativo. 

5.5.2 Projetos Complementares Executivos: 

5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico (Art. 6º da lei 8.666/93); 

5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 

02 jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia 

digital (pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos); 

5.5.2.3 Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços; 

5.5.2.4 Composição das taxas de BDI (edificação e equipamentos); 

5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI); 

5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas; 

5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos; 

5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária. 
 
5.6 ETAPAS DE PROJETO 

5.6.1 Estudo Preliminar 

5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta 

que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto 

5.6.2 Anteprojeto 

5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra; 

5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto 

deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de 

execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e 

componentes da edificação; 

5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através 

do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo 
o memorial descrito dos sistemas e componentes. 
5.6.3 Projetos Complementares Executivos 
5.6.3.1 São o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 
empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas 
as suas etapas; 
5.6.2.2 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 
execução do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 
componentes; 
5.6.3.3 Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a 

CONTRATADA deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, 

considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final 

do trabalho; 

5.6.3.4 Além das especificações que representam todos os detalhes construtivos 

elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o 

Projeto básico será constituído por relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo, apresentados 

naquela etapa de desenvolvimento do projeto; 
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do 
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 projeto básico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do 

certame deve dispor sem eu quadro para consecução do objeto, assim como os 

requisitos necessários para a habilitação técnica. 

 

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados 

com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto 

Executivo será construído por um relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo apresentado naquela etapa de 

desenvolvimento do projeto. 

 

5.7 OS PROJETOS SERÃO: 

5.7.1 Projeto Luminotécnico (o projeto elétrico já foi elaborado) e Cabeamento 

Estruturado - Lógico; 

5.7.2 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA; 

5.7.3 Projeto de Climatização; 

5.7.4 Projeto Hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de 

Condensação dos Condicionadores de Ar; 

5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 

5.7.6 Caderno de Encargo (Planilhas e Especificações); 

5.7.7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme 

Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de 

resíduos sólidos (Lei federal nº 12.305/2010); 

5.8 Compatibilização de todos os projetos: 

5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares, os mesmos deverão ser 

analisados e compatibilizados com o Projeto Arquitetônico fornecido pela 

CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos 

a fim de evitar conflitos entre eles; 

5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 

arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovado pela Seção De Manutenção e 

Reparo (SMR) do Tribunal. 

5.8.3 Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital 

(software Autocad). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá ser 

realizado em meio digital, acompanhados de (02) dois jogos de cópia em papel. 

5.8.4 O Caderno de Encargos deverá contemplar todos os serviços necessários e 

suficientes para a completa reforma do prédio, inclusive os que não estejam 

diretamente associados aos projetos constantes desta contratação.  
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6. Apresentação de 

Material Gráfico e 

Documentos: 

6.1 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nos termos 

do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em 

caráter definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta 

licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições 

técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, 

fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e 

qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel 

ou mídia eletrônica. 

6.2 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as 

seguintes informações: 

6.2.1 Identificação da CONTRATANTE; 

6.2.2 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

profissional e assinatura; 
6.2.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

 
6.2.4 Identificação da etapa de projeto; 
6.2.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

6.2.6 Demais dados pertinentes. 

6.3 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

6.3.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

6.3.2 Normas da ABNT e do INMETRO; 

6.3.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

6.3.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

6.3.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento 

provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando 

exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Memorial de Cálculo; 

c) Lista de materiais; 

d) Desenhos; 

e) Documentos Complementares; 

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto registrada no CREA- 

AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL; 

e) Pranchas com todos os detalhes ou elementos necessários e indispensáveis à 

compreensão e execução dos serviços. 

 

6.3.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de 

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) planilha orçamentária; 

b) composições de preços; 

c) cronograma físico-financeiro; 

d) curva ABC de insumos e serviços; 

e) memorial descritivo; 

f) cotações de preços; 

g) desenhos; 

h) documentos complementares 

i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista. 
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7. Orientações Gerais 

7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 
condições do 
imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá emitir 

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de trabalho, não se 

admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 

serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a CONTRATADA deverá 

emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução da vistoria, não 

se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 

serviços; 

7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao 

objeto deste Projeto Básico; 

7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste 

Projeto Básico, 

devidamente quitada(o); 

 
7.4 Deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento 

definitivo dos serviços. 

7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão 

de obra, os meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento 

de todas as etapas do objeto deste Projeto Básico; 

7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços 

devem ser submetidos à avaliação do TRE/AL; 

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser 

revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação; 

7.8 A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 

7.9 Os serviços a serem executados devem contemplar a remuneração de mão de obra 

qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos, mobilização e 

desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e 

o local dos serviços; 

7.10 O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL. 

7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos 

arquitetônicos e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III 

– Tabela Referencial  de Honorários. 
 
7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 
 
7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 

2.181/97 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 

218/73 (Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a 

execução); Nº 1010/2005 (Atribuição de Títulos profissionais); 

Minuta do edital da Tomada de Preços alterada (0552224)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 861



 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie; 
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais 

 

 

8. Valor Estimado da 

Aquisição 

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total 
para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, conforme estabelecido em 
planilha de preços. 
 
(referências em Anexo III) 

9. Legislação, Normas e 

Regulamentos: 

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável: 

9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society 

for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 

9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias; 

9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção; 
9.1.6 As qualificações de materiais do Programa brasileiro da Qualidade e 
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 Produtividade do Habitat (PBQP_H); 
9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas. 

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Serviço é de responsabilidade da 

Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL. 

9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante 

autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos 

serviços. Será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou 

compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de 

forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica. 

9.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste Projeto Básico (art. 71 

da Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento 

junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços contratados. 

9.7 Ficarão a cargo da Contratada a obtenção junto aos órgãos competentes, da(s) 

licença(s) para execução dos serviços de aprovações e as aprovações, consultadas a 

unidade requisitante. 

 

 

 

10. Prazo de Entrega 

10.1 O Prazo máximo para a entrega do objeto será de 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser 

emitida pela Unidade Técnica Responsável. 

10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 

10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período de execução contratual, 

acrescido de 100 (cem) dias corridos, 10 (dez) dias do recebimento provisório e 90 

(noventa) dias para o recebimento definitivo. 

 
11. Regime de 

Execução 

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada 

por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei 

nº 8.666, de 21/06/1993. 

12. Classificação 

Orçamentária 
A cargo da Coordenadoria de Finanças – COFIN – TRE/AL 

 

13. Local de Entrega: 

Seção de Manutenção e Reparos, no 5º pavimento do edifício-sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, 

Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090. 

14. Unidade 

Fiscalizadora 

/Pagamento 

14.1 Seção de Manutenção e Reparos. 

14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes 

da execução dos serviços correspondentes. 

14.3 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor 

responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67 

da Lei 8.666/93. 

14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu 
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta, 
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 sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão 

parte do processo contratual. 

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de 

cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 

informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em 

que o crédito deverá ser efetuado. 

14.5 O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- 

Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo 

TRE/AL, conforme determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

15. Observações 

15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos 

serviços. 

15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

15.2.1 Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de 

modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de 

operação e manutenção; 

15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação; 

15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

15.2.5 Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a 

população e região a serem beneficiadas; 

15.3 As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 

suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a 

contratação dos serviços e obras. 

15.4 Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação 

deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os 

elementos e o desempenho técnico global. 

15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao 

clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

15.7 As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas 

deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações 

que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa 

e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

15.7 As especificações serão elaboradas visando economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida  

útil do componente da edificação. 
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15.8 Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita 

caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no 

 mínimo, três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou 

equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e 

comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes. 

15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados 

de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA. 

15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. Se forem previstos no 

projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá 

ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas. 

15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem 

como de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas 

disposições os procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de 

consulta ao autor do projeto. 

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes 

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV). 

16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV). 

 

Maceió/AL, 04 junho de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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         ANEXO I-A 
 

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

 

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO 

PRÉVIO do imóvel objeto desta contratação; 

2.0. Caso ocorra alguma omissão neste Projeto básico valerão a melhor técnica corrente e 

as normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

3.0. A Empresa Contratada deverá apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, 

referente ao objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o 

cronograma e procedimento a ser utilizado para a realização dos trabalhos de campo 

e de escritório, conforme critérios previamente definidos com a Fiscalização do 

TRE/AL; 

 

 

 

 

Maceió/AL, 04 de junho de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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         ANEXO I-B 
 

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS 

 

1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e 

registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 

d) Identificação do Serviço; 

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão), 

f) Demais dados pertinentes. 

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na 

ABNT e deverá ser indicada a simbologia utilizada através de legenda clara e objetiva, que permita a perfeita 

compreensão dos dados levantados. 

 

Maceió/AL, 04 de junho de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-C 
 

Planilha Orçamentária 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de 

Condensação dos Condicionadores de Ar 

3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 

BDI 

 

BDI  

VALOR DO 
CONTRATO COM 

BDI 
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ANEXO I-D 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ( R$) 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS TOTAL 

PARCELA 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico  100,00   100,00 

    

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA  100,00   100,00 

    

03 Projeto de Climatização  100,00   100,00 

    

04 Projeto hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de 

Condensação dos Condicionadores de Ar 

  100,00  100,00 

    

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV   100,00  100,00 

    

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)    100,00 100,00 

    

 VALOR DO 

CONTRATO 

SEM BDI 

   

BDI    

VALOR DO 

CONTRATO 

COM BDI 
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               ANEXO I-E 
 

                 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 

A CUSTOS INDIRETOS   

AC ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL  

DF DESPESAS FINANCEIRAS  

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos)  

   

L LUCRO/BONIFICAÇÃO  

   

I IMPOSTOS  

i1 PIS  

i2 ISS  

i3 COFINS  

           i4  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

   

 

BDI = 

 
 ((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 
                        (1-I) 

 

                            (1-I)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minuta do edital da Tomada de Preços alterada (0552224)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 870



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I-F 

 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

  

Disponível no site do TRE/AL, no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-

precos/tp-2019 
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ANEXO I-G 

 
Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos 

 

 
 

 
ITEM 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU COM BDI 29,07% 

PA nº 0001325-42.2019 

TIPOS  DE  PROJETOS 
 
VALOR SEM BDI 

BDI DE 

29,07% 

 

VALOR MÉDIO TOTAL COM BDI 

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 11.133,46 R$ 3.236,50 R$ 14.369,96 

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 6.853,80 R$ 1.992,40 R$ 8.846,20 

3 Projeto de climatização R$ 9.832,26 R$ 2.858,24 R$ 12.690,50 

4 Projeto hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de Condensação dos 

Condicionadores de Ar 

R$ 14.774,08 R$ 4.294,83 R$ 19.068,91 

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.227,47 R$ 1.519,63 R$ 6.747,09 

6 Caderno de encargo R$ 18.396,65 R$ 5.347,91 R$ 23.744,56 

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 14.992,99 R$ 4.358,46 R$ 19.351,45 

 
TOTAL R$ 81.210,72 R$ 23.607,96 R$ 104.818,67 
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ANEXO I-H 
 

Planilha de BDI Preenchida 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Projetos complementares – Antiga sede TRE/AL 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI 

A CUSTOS INDIRETOS 7,30% 

AC Administração Central 4,00 

DF Despesas Financeiras 1,23 

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07 

   

L Lucro/Bonificação 7,40% 

   

I IMPOSTOS 10,65% 

i1 PIS 0,65 

i2 ISS 2,50 

i3 COFINS 3,00 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50 
   

BDI = 
((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 

(1-I) 

 

29,07 

 

Minuta do edital da Tomada de Preços alterada (0552224)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 873



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

7 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ n° ________________, 
sediada_______________________________________________________(endereço completo), declara, 
sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre nem empregando menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega na condição de aprendiz, quando maior de quatorze anos (se for o caso). 

 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

 
 (nome do licitante), CNPJ -------, (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 
xx/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do Licitante) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA 
_________. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 

Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, e a empresa __________________________________________, sediada em 
______________________________, inscrita no CNPJ com o nº ______________________________, neste 
ato representada por _____________________, portador da carteira de identidade nº 
__________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, daqui por diante 
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços 
visando  a elaboração de Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício seded do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro na Lei nº 8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 
15.787/2017  e no Edital da Tomada de Preços nº xx/2019 , devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, além das disposições contidas 
neste Contrato, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas 
normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, o Decreto nº 7.983/2013, a Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério 
do Planejamento, desenvolvimento e Gestão os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, 
Jurisprudência, Resoluções. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços visando a elaboração de Projetos 
Complementares  Executivos para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, conforme especificações constantes no edital da Tomada de Preços nº 
xx/2019 e seus anexos, que passam a integrar, para todos os efeitos, as disposições desta 
avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total dos serviços contratados é de R$ XXXX (XXXX), conforme proposta da 
contratada lançada no evento SEI nº XXXX, do Procedimento SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de 
Condensação dos Condicionadores de Ar 

3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 
BDI 

 

BDI  

VALOR DO 

CONTRATO COM 

BDI 

 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço contratado pelos serviços será fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 
após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina o 
artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar 
documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços 
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente 
em que o crédito deverá ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -   Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
o documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que será incluída 
na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, consignados 
no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas). 
Natureza da Despesa 30.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2019, no valor de R$ XXXX. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada se obriga a: 

Minuta do edital da Tomada de Preços alterada (0552224)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 878



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

12 

 

 

 

 
1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do Edital e 
com os termos da proposta de preços; 
 
2) Entregar os projetos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela unidade técnica 
responsável; 
 
3) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas 
ao endereço eletrônico indicado; 
 
4) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
5) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e 
Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
6) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
7) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
 
8) Ceder ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o 
direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos 
e resultados produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer 
estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na 
Intranet e Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente 
contratação, em papel ou mídia eletrônica; 
 
9)  Providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao CAU o 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste contrato; 
 
10) Entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto do contrato, devidamente 
quitada(o); 
 
11) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos serviços; 
 
12) Possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os 
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meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas 
do objeto deste contrato; 
 
13) Entregar à CONTRATANTE os projetos Complementares(Básicos e Executivos), devidamente 
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, 
que permitam a contratação da execução das obras das instalações; 
 
14) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor; 
 
15) Apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, referente ao objeto do contrato, 
apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser utilizado 
para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente 
definidos com a Fiscalização do TRE/AL; 
 
16) Fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE conforme NORMAS 
vigentes e resolução do CNJ; 
 
17) Obter, junto aos órgãos competentes,  a(s) licença(s) para execução dos serviços e as 
aprovações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 
 
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 
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deverão anotar em registros próprios, ou informar nos autos do correspondente Processo 
Administrativo, as falhas detectadas, comunicando ao(à) CONTRATADO(A) as ocorrências de 
quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas 
corretivas; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica; 

c) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estabelecida neste contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou interrompido, se for do interesse da 
Administração, nos termos da lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e 
cinco) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a 
ser emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de 
execução. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após a observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
  

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se o CONTRATADO; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido 
total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do CONTRATADO, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo 
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta 
sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela 
CONTRATADO(A), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a execução 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 SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFÓ SÉTIMO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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 ONZE - 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 DOZE -  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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES. 
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Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e 
testemunhas a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 

 
Desembargador José Carlos Malta Marques  

Presidente 
 
Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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     ANEXO V   
 

PLANILHA 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 regime de tributação diferenciada previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006?  (   ) Sim   (   ) Não 
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ANEXO VI 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_______________________________________, CNPJ n° ________________________________________  
 (nome da empresa) sediada 
________________________________________________________________________________ 

     (endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com 
os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do representante) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(subitem 4.1.7 do edital) 
 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE), doravante denominado 
licitante, para fins do disposto no subitem 4.1.7 do edital da Tomada de Preços nº xx/2019, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 
TRE/AL nº xx/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços TRE/AL nº xx/2019, 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 da Tomada de Preços TRE/AL nº xx/2019, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços TRE/AL nº xx/2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do TRE/AL 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. 

 
_________________, em ___ de_______ de 2019. 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Representante legal do licitante, com identificação completa) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que efetuou o 
reconhecimento prévio dos locais  de trabalho, e  que não efetuará reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSUMINDO TODOS OS ÔNUS 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que assume todos os 
ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará reclamações posteriores sobre 
dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta de edital alterada para

adequação ao novo projeto básico apresentado.
Informo que as alterações  encontram-se

rachuradas em amarelo e que além disto também foram
alteradas no edital e anexos a alteração da nomeclatura
do Projeto hidrossanitário  para "Projeto hidrossanitário com
Aproveitamento de Águas Pluviais e de Condensação dos
Condicionadores de Ar".

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 05/06/2019, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552225 e o código CRC D4812942.

0001325-42.2019.6.02.8000 0552225v1
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PROCESSO : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : TOMADA DE PREÇOS. PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE

 

Parecer nº 1106 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Vêm os autos em epígrafe a esta Assessoria

Jurídica, para, ex vi parágrafo unico do art. 38 da Lei nº
8.666/93, análise da minuta alterada do edital da tomada de
preços (0552224), que ensejará a contratação  de empresa
de engenharia  com o objetivo de elaborar os projetos
complementares executivos para a reforma do antigo edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Anote-se que após a deflagração da fase externa do
certame, foi detectada a necessidade de aperfeiçoamento da
redação  das regras relativas ao certame, de  caráter técnico,
quando o setor requisitante -  SMR (0548136), ressaltou a
necessidade de aperfeiçoamento da redação do projeto básico
e do edital, pelo que esta AJ-DG (0548163) recomendou
a republicação do edital, conforme disciplina do artigo 21, §
4º, da Lei nº 8.666/93.

Ato seguinte,   a Comissão Permanente de Licitação
em ata da reunião (0548212) ocorrida no último dia 28 de
maio, decidiu, por unanimidade, pela anulação do
certame. Com base nos fatos acima declinados,  inclusive
diante do pronunciamento da Diretoria-Geral em conclusão
(0548502), a Presidência houve por bem anular o certame
licitatório, determinar a devolução dos autos com a finalidade
de realização dos ajustes necessários à minuta do edital, 
 bem como a adoção das demais providências para a
concretização definitiva do certame. 

 Na evolução do procedimento, a SMR (0551856)
delineou as modificações necessárias,    que a SLC fez constar
na minuta renovada de edital de tomada de preços (0552224).

  Desta feita, retornam os autos para análise da
minuta do referido edital modificado, com  as alterações
julgadas necessárias pelo setor requisitante.

Assim,  em complementação ao Parecer nº
842 (0536706),  esta Assessoria Jurídica  aprova, em face de
sua regularidade jurídica e nos termos do parágrafo único do
artigo 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta alterada do edital
da tomada de preços  (0552224),   do tipo menor
preço, objetivando a contratação de empresa
de engenharia com o objetivo de elaborar os projetos
complementares executivos para a reforma do antigo edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
À consideração superior. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 06/06/2019, às 14:11, 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
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de junho de 2019.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento tendente à contratação de

empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo de elaborar os
projetos complementares executivos para a reforma do antigo
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, mediante
tomada de preços, do tipo menor preço, que diante da necessidade
de aperfeiçoamento da redação do projeto básico e do edital, restou
recomendado a republicação pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral, nos termos do Parecer 1036 (0548163).

Após os ajustes necessários, a AJ-DG aprovou a minuta
do certame, conforme se observa do Parecer 1106 (0552508), frente
a sua regularidade jurídica.

Assim, submeto os autos à superior consideração
de Vossa Excelência, com a sugestão de que seja autorizada a
abertura de procedimento licitatório objetivando a contratação em
comento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/06/2019, às 18:22, 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
0552544 e o código CRC 6102C853.

0001325-42.2019.6.02.8000 0552544v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
 
Analisados os termos que constam da instrução dos

presentes autos, constato a sua plena regularidade com destaque
para o parecer favorável da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(0552508), que aponta a total consonância jurídica dos termos
inseridos na necessária minuta de edital.

Isso posto, APROVO a minuta do edital que regerá o
certame (0552224) e, considerando o pronunciamento apresentado
pelo Ilustríssimo Senhor Diretor-Geral (0552544), AUTORIZO a
abertura da tomada de preços do tipo menor preço com o objetivo de
viabilizar a contratação de empresa de engenharia com o objetivo de
elaborar os projetos complementares executivos para a reforma do
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Remeta-se à Secretaria de Administração para que
promova a consequente evolução do feito.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/06/2019, às 13:20, 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
0552902 e o código CRC 0813BB49.
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
À SLC, para cumprimento da decisão veiculada no

Despacho GPRES 0552902.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2019, às 16:40, 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
0554033 e o código CRC 9C2FC84A.

0001325-42.2019.6.02.8000 0554033v1
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TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  0033//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000011332255--4422..22001199..66..0022..88000000  

  
  

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitação e Contratos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução indireta, 
empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa do ramo da engenharia 
com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares Executivos para a reforma do 
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, atendendo aos critérios e às 
condições gerais e especiais especificados nos anexos deste Edital. 
 
 O certame será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pela Instrução 
Normativa n° 05 do MARE, de 21 de julho de 1995, alterada pela IN nº 01/2001 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei complementar nº 123/2006, pelo Decreto nº 
8.538/2015, pelo Decreto nº 7.983/2013, pela Resolução nº 15.787/2017 – TRE/AL, pela 
Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 114/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça, pela Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério do 
Planejamento, desenvolvimento e Gestão, e pela Portaria n° 212, de 18 de junho de 2001, 
da Presidência deste Tribunal, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, edição de 19 de 
junho de 2001, a qual adota a aplicação do SICAF na Secretaria deste Órgão. 
 
 Os envelopes contendo a documentação habilitatória, a proposta técnica e a 
proposta de preços serão recebidos no dia 28 de junho de 2019, às 09 horas (horário local), 
na Sala de Pregão do atual edifício-sede do TRE/AL (6º andar), localizado à Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL. A abertura dos envelopes de habilitação se iniciará 
imediatamente após o encerramento do recebimento referido, salvo decisão contrária da 
Comissão Julgadora. 
 
01 - DO OBJETO. 
 
1.1. A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa do ramo da 
engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares Executivos para a 
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento 
de material e mão de obra, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais 
especificados nos anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O prédio  para o qual estão sendo contratados os Projetos Complementares 
Executivos localiza-se na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços empresas especializadas nos serviços 
licitados, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 
edital, bem como nos mandamentos legais aplicáveis, até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, e tenha especificado como 
objeto social, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível 
com o objetivo desta Tomada de Preços. 
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2.2. O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE n.º 05/95, são 
válidas como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO. 
 
2.3. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados em 
qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais – SIASG, 
localizados nas Unidades da Federação, ressaltando-se que o TRE/AL não é unidade 
cadastradora, apenas consultora. 
 
2.4. Não poderão participar desta Tomada de Preços: 
 

a) empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, 
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
b) empresas impedidas de contratar com o Poder Público em razão de 
decisões administrativas ou judiciais, enquanto perdurarem os efeitos da 
punição;  
 
c) empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 
d) pessoa jurídica que tenha 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 de hierarquia da área encarregada da licitação 
(Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela Resolução nº 229/2016 do 
CNJ). 
 

d.1) A vedação acima se estende às contratações cujo procedimento 
licitatório  tenha sido deflagrado quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estejam no exercício  dos respectivos 
cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após 
a desincompatibilização (Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada pela 
Resolução nº 229/2016 do CNJ). 

 
2.5. A simples apresentação de proposta pelo licitante corresponde à presunção de 
que inexistem fatos que impeçam sua participação na presente licitação, eximindo assim a 
Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93. 
 
2.6. Para a regular representação da licitante, deverá ser observado o seguinte: 

 
a) O mandatário da licitante deverá se apresentar portando documento de 
identidade e procuração hábil, com a firma do subscritor reconhecida, 
acompanhada de documento que comprove os poderes deste (contrato social, 
estatuto, documento de eleição, procuração com poder de substabelecimento 
etc.); 
 

Edital da TP  nº 03/2019 (0554076)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 897



 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

b) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da pessoa jurídica (diretor, 
sócio gerente, etc.), apresentar documento de identidade e cópia do instrumento 
de constituição da licitante; 
 
c) Poderá haver substituição do representante da licitante a qualquer tempo, 
devendo o novo representante preencher as condições das alíneas “a” e “b” 
deste, conforme o caso. 
 
d) Cada mandatário só poderá representar apenas uma empresa. 
 
e) As informações necessárias à representação poderão ser consultadas no 
SICAF. 
 
f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que o 
representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da licitante. 

 
g) Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro 
da CPL-TRE/AL ou, ainda, mediante publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
2.6.1 .  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de 
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 
“documentação” e “proposta de preços”, ou quando a Comissão o exigir. 
 

03- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E DAS PROPOSTAS. 
 
3.1. A documentação e a proposta de preços deverão ser entregues no dia, hora e 
local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em envelopes indevassáveis, 
devidamente lacrados (com cola ou lacre) e identificados no frontispício com o nome 
comercial do licitante e com os seguintes dizeres: 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2019 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2019 
ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
3.2. Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da documentação 
de habilitação e das propostas 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 Seção de Licitações e Contratos informar sobre o adiamento no sítio 
do TRE/AL na internet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
3.3. O TRE/AL não se responsabiliza por proposta enviada por via postal ou entregue 
em outro setor do Tribunal que não seja o especificado no preâmbulo deste instrumento. 
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3.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o prazo 
fixado para tanto. 
 
3.5. Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma vez 
iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações que possam 
influir no resultado final do processo licitatório, ressalvado o disposto nos itens 5.4, 5.7 e 
5.10. 
 
3.6 A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços será realizada 
em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL, devendo quaisquer reclamações a respeito serem feitas, no 
momento, pelos seus representantes legais.  
 
3.7. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
 
04 – DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS. 
 
4.1.  Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos: 
 
4.1.1. Relativos à habilitação jurídica: 
 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado, e, ainda, documento de 
eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações; 
 
c) para as sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 
 
d) para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto 
de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, se a atividade exigir. 
 

4.1.2. Relativos à regularidade fiscal: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;  
c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outro equivalente na forma da lei. 

 
4.1.2.1. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da 
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Lei Complementar nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º do Decreto nº 
8.538/2015. 
 
4.1.2.2.  No entanto, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão incluir 
no envelope toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

 
I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento da divulgação do resultado do julgamento das propostas, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
II - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser 
concedida pela administração do TRE/AL quando requerida pelo licitante, a não 
ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para empenho, 
devidamente justificados. 
III - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste 
artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
4.1.3. Relativo à regularidade trabalhista: Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça 
do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
4.1.4. Relativos à qualificação técnica:  
 
4.1.4.1. Apresentar prova de Registro de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia  - CREA - da empresa e do profissional indicado como responsável técnico; 
 

4.1.4.2. Indicar expressamente, um profissional de nível superior para cada especialidade 
do projeto, devidamente registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, 
em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no 
CREA, por execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente 
edital. 
 

4.1.4.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 
 

4.1.4.2.1. 1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de 
orçamentação de obra e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações 
com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à 
deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.2.  Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo 
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica 
de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade 
semelhante à deste objeto; 
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4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de 
projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área 
construída com complexidade semelhante à deste objeto. 
 

4.1.4.2.2. Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito 
de comprovação da área construída mínima estabelecida. 
 
4.1.4.2.3. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.1.4.1.1, 
deverão, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir 
vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de 
cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo 
de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de 
serviços ou são seus diretores ou seus sócios. 
 

4.1.4.3.  Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que 
comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
característica, quantidades e prazos com o objeto. 
 

4.1.4.3.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e 
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se 
para manter contato com a empresa declarante. 
 
4.1.4.3.1. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a 
veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e 
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 
 

4.1.5. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF (conforme 
modelo no ANEXO II), ou seja, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  
 
4.1.6.  Apenas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Declaração de que se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com os requisitos 
da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no ANEXO VI. 
 
4.1.7.  Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo no ANEXO VII), de 
acordo com o § 1º da Instrução Normativa nº 02/2009. 
 
4.1.8. Declaração de Reconhecimento Prévio ou Declaração Assumindo Todos os Ônus, 
conforme a licitante efetue ou não a vistoria, de acordo com os modelos constantes nos 
Anexos VIII e IX, respectivamente. 
 
4.2. Os licitantes cadastrados no SICAF terão sua regularidade verificada via on line, 
ficando dispensados de apresentar os documentos de que trata os subitens 4.1.1 e 4.1.2. 
Todavia, deverão incluir no envelope de documentação uma declaração de inexistência de 
fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme o modelo do ANEXO III, assinada por 
representante com poderes para agir em nome da empresa, e o Certificado de Registro 
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Cadastral do SICAF, que pode ser obtido, inclusive, no ACESSO LIVRE (consultas) do site 
www.comprasnet.jus.br. 
 
4.2.1.  A falta de apresentação do CRC pode ser suprida por consulta efetuada pela CPL 
ao site do Comprasnet. 
 
4.3.  Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este 
deverá  apresentar os documentos de habilitação constantes dos itens anteriores para todos 
os consorciados, e ainda os seguintes documentos: 
 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes: 

a.1) O seu representante legal devidamente qualificado; 
a.2) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada 
consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens 
fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação; 
a.3) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos 
consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e, 
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução; 
a.4) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição 
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL, até o término da vigência contratual; 
a.5) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 
jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou diferente dos 
seus consorciados; 
a.6) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos 
consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o 
percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento dos 
serviços previstos; 
a.7) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados deverão 
ser realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à empresa 
líder; 
a.8) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável (no consórcio de 
empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa 
brasileira, a qual será responsável por todas as providências que forem necessárias 
ao atendimento da legislação nacional, inclusive de comércio exterior). 

 
4.3.1. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado: 
 

4.3.1. À empresa líder caberão as seguintes obrigações: 
 
a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio; 
b) Administrar o contrato; 
 
4.3.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma licitação, 
em mais de um consórcio ou isoladamente; 
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4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir 
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

 
4.4. Os documentos previstos nesta seção poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro da 
CPL-TRE/AL ou, ainda, quando for o caso, mediante publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
4.5. A validade dos documentos será expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, 
admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de 90 
(noventa) dias. 
 
4.6. Serão aceitas certidões extraídas da INTERNET, exceto se o órgão expedidor não 
considerar tais certidões hábeis para fazer prova de regularidade. A autenticidade das 
certidões referidas nesta cláusula será averiguada conforme dispuser o órgão expedidor.  
 
4.7. Os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes presentes e 
pelos membros da CPL. 
 
4.8. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações 
desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados. 
 
4.9. Junto à documentação, já deverão, preferencialmente, ser apresentados os dados 
do representante da empresa, em especial: nome/razão social, CPF/CNPJ, número da 
identidade, endereço e telefone de contato, podendo ser utilizado o modelo sugerido no 
ANEXO V. 
 
4.10. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União, 
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.jus.br). 
 
4.11. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, a 
CPL deverá realizar, ainda,consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 
19/07/2002. 
 
05 - DA PROPOSTA DE PREÇO. 
 
5.1. A proposta de preço deverá ser redigida em português, datilografada ou 
impressa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas deverão ser 
rubricadas e a última, datada e assinada pelo proponente, devendo constar: 
 

a) o nome do proponente, número do CNPJ/MF, inscrição municipal, endereço, telefone, 
fax e dados bancários; 
 
b) o preço global dos serviços ofertados, expresso em moeda nacional, em algarismos 
e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), devendo estar 
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inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive incidências tributárias e 
previdenciárias e outras necessárias à completa execução da prestação contratual; 
 
c) a descrição dos serviços ofertados de acordo com as disposições constantes nos 
Anexos I e I-A deste edital. 

 
d) a Planilha Orçamentária, contendo a composição dos custos, conforme modelo 
constante no Anexo I-C; 
 
e) a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante no Anexo I-E; 
 
f) o Cronograma Físico-Financeiro, no modelo do Anexo I-D. 

 
5.1.1. Os licitantes deverão apresentar, além da composição da taxa do BDI e dos 
encargos sociais, as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens 
da planilha orçamentária. 

5.1.2. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a 
legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra, 
observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação 
municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual 
proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 
116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

5.1.3.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de 
PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração 
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

5.1.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam 
compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no 
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão 
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 
3º, da referida Lei Complementar. 

5.1.5. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da 
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que 
a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual 
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013. 
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5.1.6.  As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na 
composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas 
como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

 
5.2. As propostas não poderão estar subordinadas a termo ou condição, nem 
apresentar preços indeterminados. 
 
5.3. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, contados da data 
prevista para entrega e recebimento dos envelopes. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 
pelo período de 60 (sessenta) dias. 
 
5.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, 
salvo para sanar evidentes erros formais, dependendo estas alterações de julgamento da 
CPL. 
 
5.5. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima 
referida, por, no máximo, igual prazo. 
 
5.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos 
envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem solicitação ou a convocação de que trata o 
item 10.1, ou a prorrogação de que trata o item 5.5, ficam as licitantes liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
5.7. A falta de data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por 
representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de 
abertura dos envelopes. 
 
5.8. Se a proposta previr condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste 
edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas 
vincularão o proponente na execução contratual. 
 
5.9.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo o 
valor de R$ 104.818,67 (cento e quatro mil e oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete 
centavos), que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do 
Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000. 
 

5.9.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que 
compõe a Planilha Orçamentária, tendo como critério os valores disponíveis na planilha 
constante no Anexo I-G. 

 
5.10. Poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL erros meramente matemáticos. 
 
5.11. As omissões de dados que possam ser obtidos em outras fontes apresentadas 
nos envelopes de documentos ou propostas não motivarão desclassificações. 
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5.12. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme juízo de razoabilidade. 
 
5.13. O valor da contratação será fixo e irreajustável. 
 
06 – DA VISTORIA. 
 

6.1.  A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 
condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá 
emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de trabalho (modelo 
constante no Anexo VIII), não se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades 
encontradas na execução dos serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a 
CONTRATADA deverá emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução 
da vistoria (modelo constante no anexo IX), não se admitindo reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 
 
 

6.1.1. A vistoria prévia poderá ser realizada no imóvel situado na Praça Visconde de 
Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 13h, com 
agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82) 
2122-7797/7760, junto à Seção de Maanutenção e Reparos do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 

07 – DO PROCEDIMENTO. 
 
7.1. Na data, horário e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, a CPL 
receberá, em sessão pública, os envelopes de habilitação e de propostas dos interessados. 
 
7.2. Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da Comissão 
Julgadora e pelos representantes dos licitantes e juntados, posteriormente, aos autos do 
processo administrativo. 
 
7.3. Após o encerramento do recebimento dos envelopes, a Comissão Julgadora 
abrirá, publicamente, os referentes às documentações. Em ato contínuo, a CPL poderá 
analisar os documentos habilitatórios, para verificar a regularidade dos licitantes, ou 
suspender a sessão, a fim de julgar isoladamente a habilitação. 
 
7.4. Será inabilitado o licitante que não apresentar documento exigido ou apresentá-
lo formalmente em desacordo com as regras deste instrumento. 
 

7.4.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase subsequente. 
 

7.5.  Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a sessão, para analisar a 
documentação, designando nova data para o prosseguimento da habilitação preliminar. 
 

7.5.1. Caso haja a suspensão da sessão, para julgamento da habilitação, os 
envelopes de propostas, rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes dos 
licitantes, ficarão em poder da Comissão Julgadora. 
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7.6. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de proposta de 
preços, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos 
representantes dos licitantes, ficando em poder da Comissão de Licitação. 
 
7.7. Será lavrada ata da sessão de habilitação, mencionando os licitantes, as 
reclamações e impugnações apresentadas, bem como as demais ocorrências relevantes 
para o certame. 
 
7.8. Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por 
motivo justificado, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitação. 
 
7.9. Os licitantes serão intimados dos resultados da habilitação consoante os 
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Após a intimação referida, 
será aberto o prazo recursal, salvo se todos os licitantes renunciarem expressamente ao 
direito de recorrer. Nesta hipótese, a Comissão poderá dar seguimento ao procedimento 
licitatório. 
 
7.10. A Comissão de Licitação somente devolverá os envelopes de proposta de preços 
dos licitantes inabilitados depois do encerramento do prazo recursal, sem que tenha havido 
recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Poderá haver a devolução, ainda, 
na hipótese do item seguinte. 
 
7.11. No caso de renúncia expressa, por todos os licitantes, ao direito de interpor 
recursos, poderá a Comissão de Licitação, após o julgamento da habilitação, passar 
imediatamente à fase de julgamento das Propostas. 
 
7.12. Ultimada a fase de habilitação, será designada data para a abertura pública dos 
envelopes de propostas. 
 
7.13. Antes da abertura dos envelopes de propostas, os licitantes deverão verificar a 
idoneidade dos lacres. 
 
7.14. A CPL poderá julgar as propostas na própria reunião de abertura ou 
isoladamente. 
 
7.15. As propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos licitantes presentes 
ao ato de abertura dos envelopes. 
 
7.16. No julgamento das propostas, a CPL verificará o atendimento aos requisitos 
formais e materiais estabelecidos neste instrumento e em seus anexos. 
 
7.17. Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, IV; 44, § 2º e 3º, e 48, incisos I e 
II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que: não preencherem as condições estabelecidas nesta 
Tomada de Preços e aquelas que apresentarem preços: excessivos, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, manifestamente inexequíveis, e as propostas com valor superior ao valor 
máximo admitido pela Administração. 
 
7.18. A CPL classificará as propostas regulares, em ordem crescente de preços, 
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conforme o tipo de licitação estipulado no preâmbulo deste instrumento. 
 
7.19. Os licitantes serão intimados do resultado do julgamento das propostas mediante 
publicação resumida no Diário Oficial da União, exceto se a intimação do resultado ocorrer 
na reunião de abertura das propostas, com todos os licitantes presentes. 
 
7.20. Transcorrido o prazo recursal e julgados os recursos porventura interpostos, o 
procedimento será submetido à autoridade superior, para os atos de homologação do 
certame e adjudicação do objeto. 
 
7.21. Em caso de suspensão da sessão para posterior julgamento das propostas, 
poderá a Comissão convocar todos os licitantes para comparecimento a uma sessão 
específica na qual a decisão adotada será comunicada, considerando-se, dessa forma, 
intimados para todos os efeitos. 
 
08 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE. 
 
8.1. No caso de empate, será assegurado como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

8.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
8.1.2. O subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
8.2. Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe 
será adjudicado o objeto licitado; 
 
II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 8.1.1, obedecida a ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
III – caso duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.1.1, tenham apresentado valores idênticos, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
 
8.2.1. Não ocorrendo a contratação nos termos previstos neste item, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
8.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, não incidindo no caso previsto 
no item 8.1., aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, permanecendo o 
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impasse, a classificação far-se-á então, obrigatoriamente, por sorteio em ato público, para 
qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
 
8.4. Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais. 
 
09- DOS RECURSOS. 
 
9.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
9.2. As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser protocolizadas na 
Seção de Protocolo deste Tribunal, no horário normal de expediente, de segunda-feira a 
sexta-feira, e dirigidas ao Desembargador Presidente do TRE/AL, por intermédio da 
autoridade que praticou o ato. 
 
9.3. Interposto o recurso, os demais licitantes serão notificados e terão o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para impugná-lo, após o que seguirá o rito do art. 109, § 4°, da Lei n° 
8.666/93. 
 
9.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
9.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 
9.6. Os interessados poderão ter acesso ao procedimento SEI e solicitar, através de 
requerimento encaminhado à Comissão de Licitação, impressões das peças necessárias à 
instrução e às alegações de seus recursos. 
 
9.7. Será admitida, somente como ato preparatório, para salvaguardar o prazo de 
recurso, a apresentação de peça recursal via fax, devendo o recorrente protocolizar o 
original no prazo de 48 horas. 
 
10 – DO CONTRATO. 
 
10.1. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair 
o direito à contratação, conforme dispõe o art. 64 da Lei n° 8.666/93. 
 
10.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
10.3. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, 
ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, serão convocados para celebrar 
o contrato, seguindo a ordem de classificação, os outros licitantes classificados, devendo ser 
observadas as prescrições referentes à aceitabilidade do objeto e do preço e à habilitação. 
 
10.4. O prazo estipulado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
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período. 
 
10.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
10.7. Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Ato Convocatório, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência contratual. 
 
10.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
11.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
12.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
13 – DA VIGÊNCIA. 
 
13.1. O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá vigência a partir da data 
da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou 
interrompido, se for do interesse da Administração, nos termos da lei. 
 
14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
14.1. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias 
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
14.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução 
 
 
14.3. O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 

 
15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
15.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
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15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da lei 
mencionada, notificando-se a licitante vencedora; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços 
desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
15.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
16.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, 
consignados no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas). Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
17- DO PAGAMENTO. 
 
17.1  O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- 
Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados 
da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme 
determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17.2.  Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento 
de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 
informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em que o 
crédito deverá ser efetuado. 

 
17.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
17.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
17.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
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17.6. Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o documento 
que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que 
será incluída na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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% 
 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
18.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 
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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 
Nacional n° 8.666/93; 

 
18.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
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18.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela CONTRATADO(A), 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
18.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
18.5. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovados. 
 
18.6. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução 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. 

 
18.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
18.8. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
18.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
18.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.11. 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. 
 

18.11.1. 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. 

 
18.12. 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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
18.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
19.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
19.2. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste edital 
e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas 
interessadas em participar do certame, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, pelo fone (82) 2122-
7764 ou (82) 2122-7765, ou, pessoalmente, no horário normal de expediente, de 2ª a 6ª 
feira, na Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, até o 2º (segundo) dia útil que 
anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião 
de recebimento e abertura dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço”. 
 
19.3. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e de outros 
assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação de notas 
na página web, no endereço, www.tre-al.jus.br, ficando as licitantes obrigadas a acessá-la 
para a obtenção das informações prestadas pela Seção de Licitações e Contratos. 
 
19.4. Se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a Administração 
poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de documentação ou 
propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 
 
19.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
19.6. Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o resultado 
do certame submetido ao Ordenador de Despesas, para os procedimentos de homologação 
e de adjudicação. 
 
19.7. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo 
ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
19.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
19.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
19.10. O licitante, ou qualquer cidadão que não concordar com os termos da presente 
Tomada de Preços ou de seus anexos, poderá impugná-lo na forma do art. 41, § 1°, da Lei 
n.º 8.666/93. 
 
19.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
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19.12. Caso o licitante vencedor não cumpra as obrigações previstas neste ato 
convocatório e, em particular, as constantes em sua proposta, estará sujeito às penalidades 
previstas na Seção 18. 
 
19.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 
 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução; 
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos; 
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária; 
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO I – E – Composição de BDI; 
ANEXO I – F – Projetos Arquitetônicos; 
ANEXO I – G – Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos; 
ANEXO – H - Planilha de BDI Preenchida; 
ANEXO II – Modelo de declaração para habilitação; 
ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente; 
ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
ANEXO V – Planilha de dados para Contratação; 
ANEXO VI – Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Reconhecimento Prévio; 
ANEXO IX – Modelo de Declaração Assumindo Ônus. 
 
 

Maceió/AL, 10 de junho de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 
PROJETO BÁSICO 

 

 
 

1. Objeto: 

Contratação de empresa do ramo da engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos 

Complementares Executivos para a reforma do antigo edifício-sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 
O prédio para o qual estão sendo contratados os Projetos Complementares Executivos 

localiza-se na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, centro, Maceió/AL. 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares Executivos para a reforma 

da antiga sede do TRE/AL, tomando como base o Projeto Arquitetônico Existente, 

doravante chamado de Anexo IV, com a finalidade de atender as demandas atuais, 

visando o melhor atendimento possível dos usuários e servidores desta localidade, 

entendemos assim ser plenamente justificada a contratação do objeto deste Projeto 

Básico. 

3.2 Distribuídos para melhor entendimento em quatro ANEXOS: 

a) ANEXO I – Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

b) ANEXO II - Apresentação de material Gráfico e Documentos 

c) ANEXO III - Planilhas e Tabelas 
d) ANEXO IV - Projeto Arquitetônico 

 

 

 

4.Habilitação 

/qualificação Técnicas: 

4.1 A empresa deverá, na data da entrega da proposta, indicar expressamente, um 

profissional de nível superior para cada especialidade do projeto, devidamente 

registrado no CREA, que será o responsável técnico pelo serviço, em cujo acervo 

conste Atestado de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CREA, por 

execução de serviços de características semelhantes ao do objeto do presente Projeto 

Básico. 

4.2 São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto: 

4.2.1 Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de orçamentação de 

obra e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com, no mínimo, 

1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

4.2.2 Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo 

técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de 

edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade 

semelhante à deste objeto; 

4.2.3 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos 

de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com 

complexidade semelhante à deste objeto. 

4.3 Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito de 

comprovação da área construída mínima estabelecida. 

4.4 Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem 4.4, deverão, no 

início da execução do serviço e durante toda a sua execução, possuir vínculo 

empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da juntada de cópia da 

ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura em cargo de direção, 

ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de prestação de empresa, seus 

diretores ou seus sócios. 
4.5 Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da 
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 licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em característica, quantidades e prazos com o objeto. 

4.6 O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e telefone 

da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se para 

manter contato com a empresa declarante; 

4.7 O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade 

dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou 

outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. 

4.8 Prova de Registro de inscrição no CREA da empresa e do profissional indicado 

como responsável técnico. 

Atenção: fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE 

conforme NORMAS vigentes e resolução do CNJ. 
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5. Serviços a Serem 

Realizados: 

5.1 O contratado deverá entregar à CONTRATANTE os Projetos Complementares 

Executivos devidamente registrados na entidade profissional competente e assinados 

pelo profissional de responsável, que permitam a contratação da execução das obras 

das instalações. 

5.2 Os projetos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

5.3 Os projetos deverão indicar todos os elementos necessários à realização da obra. 

Deverão ser apresentados os seguintes produtos: 

5.3.1 Representação gráfica, em escala adequada com plantas baixas, cortes e vistas 

necessários à completa compreensão dos serviços a serem executados e materiais 

empregados na obra civil, bem como todos os detalhes construtivos necessários; 

5.3.2 Memorial descritivo com as especificações técnicas de todos os erviços 

equipamentos e instalações, que deverão ser executados, bem como relatórios e 

memoriais de cálculos que forem necessários; 

5.3.3 Orçamento detalhado com cronograma físico-financeiro para licitação da 

execução da obra, incluindo planilha de composição do BDI com indicação dos 

índices, assinado por profissional habilitado e com o registro no órgão técnico 

competente – ART do CREA ou RRT do CAU. 

5.3.4 Composição de todos os custos unitários da planilha, com indicação do item de 

referência utilizado para cada serviço, devendo as cotações serem limitadas 

superiormente aos preços indicados nas fontes de consulta, com a seguinte ordem de 

preferência: 

5.3.4.1 Mediana de preços do SINAPI; 
5.3.4.2 Nos casos em que o SINAPI não oferecer custos unitários de insumos ou 

serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência 

formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal, 

incorporando-se às composições de custos dessas tabelas, sempre que possível, os 

custos de insumos constantes do SINAPI; 

5.3.4.3 Preços de mercado, com coleta e apresentação de três cotações dos cinco 

primeiros itens da curva ABC (apenas quando não houver cotação referencial no 

SINAPI ou tabelas oficiais); 

5.3.4.4 Revistas especializadas no ramo. 

5.4 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas. 

5.5 Os produtos a serem entregues em cada etapa são: 

5.5.1 Anteprojeto: 

5.5.1.1 Pranchas de desenho com os detalhes iniciais do projeto (partido adotado), 

apenas uma cópia; 
5.5.1.2 Relatório com os materiais e equipamentos a serem adotados, com custos 
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comparativos e benefícios. A fiscalização irá escolher a opção mais viável à 
administração; 
5.5.1.3 Relatório comparativo dos sistemas (se for o caso) a serm projetados, com 

custos comparativos de gastos com energia, investimentos e manutenção. A 

fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração; 

5.5.1.4 Orçamento estimativo. 

5.5.2 Projetos Complementares Executivos: 

5.5.2.1 Orçamento detalhado em nível de projeto básico (Art. 6º da lei 8.666/93); 

5.5.2.2 A CONTRATADA deverá fornecer todos os documentos em papel impresso – 

02 jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores e em mídia 

digital (pendrive) em formato”.doc” ou “.pdf” (textos) e “dwg” (desenhos); 

5.5.2.3 Composição dos custos unitários (CCU) de todos os itens de serviços; 

5.5.2.4 Composição das taxas de BDI (edificação e equipamentos); 

5.5.2.5 Composição dos encargos sociais de horistas e mensalistas (SINAPI); 

5.5.2.6 Caderno de especificações técnicas; 

5.5.2.7 ART/RRT de todos os projetos; 

5.5.2.8 ART/RRT da planilha orçamentária. 
 
5.6 ETAPAS DE PROJETO 

5.6.1 Estudo Preliminar 

5.6.1.1 O Estudo Preliminar é compreendido pelas representações da ideia proposta 

que permitam a visualização da distribuição espacial e da volumetria do conjunto 

5.6.2 Anteprojeto 

5.6.2.1 O Anteprojeto é o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 

de precisão adequado, para caracterizar a obra; 

5.6.2.2 O Anteprojeto deverá demonstrar a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental, possibilitar a avaliação do custo dos serviços e obras objeto 

deste Termo, bem como permitir a definição dos métodos construtivos e prazos de 

execução do empreendimento. Serão solucionadas as interferências entre os sistemas e 

componentes da edificação; 

5.6.2.3 Além dos desenhos que representem tecnicamente a solução aprovada através 

do Estudo Preliminar, o Anteprojeto será construído por um relatório técnico, contendo 
o memorial descrito dos sistemas e componentes. 
5.6.3 Projetos Complementares Executivos 
5.6.3.1 São o conjunto de elementos necessários e suficientes à realização do 
empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento possível de todas 
as suas etapas; 
5.6.2.2 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 
execução do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 
componentes; 
5.6.3.3 Dentre as diversas alternativas possíveis de serem implementadas, a 

CONTRATADA deverá justificar a alternativa que ela eleger como a melhor, 

considerando os aspectos econômicos e operacionais e legais especificando-a ao final 

do trabalho; 

5.6.3.4 Além das especificações que representam todos os detalhes construtivos 

elaborados com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o 

Projeto básico será constituído por relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo, apresentados 

naquela etapa de desenvolvimento do projeto; 
5.6.3.5 Conter, a fim de instruir o edital da licitação para contratação da execução do 
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 projeto básico contratado, o perfil dos profissionais que a empresa vencedora do 

certame deve dispor sem eu quadro para consecução do objeto, assim como os 

requisitos necessários para a habilitação técnica. 

 

5.6.3.6 Além dos desenhos que representam todos os detalhes construtivos elaborados 

com base no Projeto Arquitetônico apresentado pela CONTRATANTE, o Projeto 

Executivo será construído por um relatório técnico, contendo a revisão e 

complementação do memorial descritivo apresentado naquela etapa de 

desenvolvimento do projeto. 

 

5.7 OS PROJETOS SERÃO: 

5.7.1 Projeto Luminotécnico (o projeto elétrico já foi elaborado) e Cabeamento 

Estruturado - Lógico; 

5.7.2 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA; 

5.7.3 Projeto de Climatização; 

5.7.4 Projeto Hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de 

Condensação dos Condicionadores de Ar; 

5.7.5 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 

5.7.6 Caderno de Encargo (Planilhas e Especificações); 

5.7.7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil), conforme 

Resolução CONANA nº 307/2002 e alterações de acordo com a Política nacional de 

resíduos sólidos (Lei federal nº 12.305/2010); 

5.8 Compatibilização de todos os projetos: 

5.8.1 Quando da contratação dos projetos complementares, os mesmos deverão ser 

analisados e compatibilizados com o Projeto Arquitetônico fornecido pela 

CONTRATANTE, determinando, se necessário, as alterações em cada um dos projetos 

a fim de evitar conflitos entre eles; 

5.8.2 Qualquer elemento proposto que venha a interferir ou impactar na estética 

arquitetônica existente, deverá ser previamente aprovado pela Seção De Manutenção e 

Reparo (SMR) do Tribunal. 

5.8.3 Os desenhos de projeto deverão ser apresentados através de tecnologia digital 

(software Autocad). A entrega final dos desenhos e documentos de projeto deverá ser 

realizado em meio digital, acompanhados de (02) dois jogos de cópia em papel. 

5.8.4 O Caderno de Encargos deverá contemplar todos os serviços necessários e 

suficientes para a completa reforma do prédio, inclusive os que não estejam 

diretamente associados aos projetos constantes desta contratação.  
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6. Apresentação de 

Material Gráfico e 

Documentos: 

6.1 A CONTRATADA cederá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nos termos 

do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o direito patrimonial e a propriedade intelectual em 

caráter definitivo dos projetos desenvolvidos e resultados produzidos decorrentes desta 

licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, descrições 

técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, roteiros, tutoriais, 

fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e 

qualquer outra documentação produzida no escopo da presente contratação, em papel 

ou mídia eletrônica. 

6.2 Os desenhos e documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as 

seguintes informações: 

6.2.1 Identificação da CONTRATANTE; 

6.2.2 Identificação da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro 

profissional e assinatura; 
6.2.3 Identificação da edificação: nome e localização geográfica; 

 
6.2.4 Identificação da etapa de projeto; 
6.2.5 Identificação do documento: título, data da emissão e número de revisão; 

6.2.6 Demais dados pertinentes. 

6.3 A elaboração dos projetos deverá atender também às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

6.3.1 Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

6.3.2 Normas da ABNT e do INMETRO; 

6.3.3 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

6.3.4 Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas CONFEA e CAU/BR. 

6.3.5 entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e no ato do recebimento 

provisório, 02 (duas) cópias dos projetos executivos legalmente aprovados (quando 

exigível), como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) Memorial Descritivo; 

b) Memorial de Cálculo; 

c) Lista de materiais; 

d) Desenhos; 

e) Documentos Complementares; 

d) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de cada Projeto registrada no CREA- 

AL ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica no CAU-AL; 

e) Pranchas com todos os detalhes ou elementos necessários e indispensáveis à 

compreensão e execução dos serviços. 

 

6.3.6 No caso de elaboração de Caderno de Encargos, 02 (duas) cópias do caderno de 

encargos, como também em mídia eletrônica (pendrive) acompanhado dos seguintes 

anexos: 

a) planilha orçamentária; 

b) composições de preços; 

c) cronograma físico-financeiro; 

d) curva ABC de insumos e serviços; 

e) memorial descritivo; 

f) cotações de preços; 

g) desenhos; 

h) documentos complementares 

i) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-AL ou RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica no CAU-AL do orçamentista. 
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7. Orientações Gerais 

7.1 A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio das 
condições do 
imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá emitir 

DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de trabalho, não se 

admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 

serviços. No caso da não realização da vistoria prévia, a CONTRATADA deverá 

emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos os ônus da não execução da vistoria, não 

se admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos 

serviços; 

7.2 Deverá providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao 

objeto deste Projeto Básico; 

7.3 Deverá entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto deste 

Projeto Básico, 

devidamente quitada(o); 

 
7.4 Deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento 

definitivo dos serviços. 

7.5 Deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão 

de obra, os meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento 

de todas as etapas do objeto deste Projeto Básico; 

7.6 Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração dos Serviços 

devem ser submetidos à avaliação do TRE/AL; 

7.7 Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser 

revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à nova avaliação; 

7.8 A aprovação dos serviços não eximirá das responsabilidades estabelecidas pelas 

normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais; 

7.9 Os serviços a serem executados devem contemplar a remuneração de mão de obra 

qualificada, o fornecimento e instalação de equipamentos, mobilização e 

desmobilização dos mesmos, independente da distância entre a empresa fornecedora e 

o local dos serviços; 

7.10 O TRE/AL deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, 

assim como de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando 

proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do TRE/AL. 

7.11 Honorários: para efeito de remuneração na prestação de serviços em projetos 

arquitetônicos e/ou complementares, os valores referenciais estão listados no Anexo III 

– Tabela Referencial  de Honorários. 
 
7.12 FORMAÇÃO DE PREÇO - TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS 
 
7.12.1 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
a) Código Civil, de Processo Civil e Penal Brasileiros; 
b) Decreto Federal nº 23.569/33 (regula o exercício profissional); 
c) Lei Federal. 5.194/66 (consolida o exercício profissional); 
d) Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC); Dec 

2.181/97 (regulamenta o CDC) 
e) Lei Federal. 8.666/93 (normas p/ licitações e contratos da Administração Pública); 
f) Lei Federal. 9.610/98 (altera, atualiza e consolida o Direito Autoral); 
g) Resoluções do CONFEA n°. 1002/02 e 1004/03 (Código de Ética Profissional); n°. 

218/73 (Atribuições Profissionais); n°. 221/74 (direito do autor em vistoriar a 

execução); Nº 1010/2005 (Atribuição de Títulos profissionais); 
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h) Normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
i) Legislação Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie; 
j) Resolução do CONFEA Nº 218/73 – Atribuições Profissionais 

 

 

8. Valor Estimado da 

Aquisição 

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total 
para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, conforme estabelecido em 
planilha de preços. 
 
(referências em Anexo III) 

9. Legislação, Normas e 

Regulamentos: 

9.1 A Empresa Contratada deverá observar, no que for aplicável: 

9.1.1 As normas internacionais consagradas editadas pela ASTM – American Society 

for Testing and Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur Normung; 

9.1.2 Os regulamentos das empresas concessionárias; 

9.1.3 As prescrições e recomendações dos fabricantes; 

9.1.4 As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

9.1.5 As práticas SEAP – Projetos, Construção e Manutenção; 
9.1.6 As qualificações de materiais do Programa brasileiro da Qualidade e 
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 Produtividade do Habitat (PBQP_H); 
9.2 Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e 

municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas 

subcontratadas. 

9.3 O desenvolvimento de todas as etapas do Serviço é de responsabilidade da 

Empresa Contratada, desde a consulta preliminar à aprovação final pelo TRE/AL. 

9.4 A Empresa Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços, mediante 

autorização prévia e expressa do TRE/AL, ficando proibida a subcontratação total dos 

serviços. Será de inteira responsabilidade da Empresa Contratada a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, respondendo perante o TRE/AL pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

9.5 A forma de adjudicação deverá ser global uma vez que a possível interface ou 

compatibilização entre os projetos deverá ser realizada por uma mesma empresa, de 

forma a viabilizar o seu gerenciamento e corroborar a responsabilidade técnica. 

9.6 Será de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto deste Projeto Básico (art. 71 

da Lei nº 8.666/93/1003) e ainda os encargos decorrentes da aprovação e licenciamento 

junto aos Órgãos próprios para execução dos serviços contratados. 

9.7 Ficarão a cargo da Contratada a obtenção junto aos órgãos competentes, da(s) 

licença(s) para execução dos serviços de aprovações e as aprovações, consultadas a 

unidade requisitante. 

 

 

 

10. Prazo de Entrega 

10.1 O Prazo máximo para a entrega do objeto será de 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de início dos Serviços, a ser 

emitida pela Unidade Técnica Responsável. 

10.2 Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 

10.3 O prazo de vigência do contrato compreenderá o período de execução contratual, 

acrescido de 100 (cem) dias corridos, 10 (dez) dias do recebimento provisório e 90 

(noventa) dias para o recebimento definitivo. 

 
11. Regime de 

Execução 

Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, mediante empreitada 

por preço global, de acordo com o disposto na alínea “a”, do inciso II do Art. 10 da Lei 

nº 8.666, de 21/06/1993. 

12. Classificação 

Orçamentária 
A cargo da Coordenadoria de Finanças – COFIN – TRE/AL 

 

13. Local de Entrega: 

Seção de Manutenção e Reparos, no 5º pavimento do edifício-sede do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, 

Maceió-Alagoas, CEP 57.051-090. 

14. Unidade 

Fiscalizadora 

/Pagamento 

14.1 Seção de Manutenção e Reparos. 

14.2 Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com o TRE/AL antes 

da execução dos serviços correspondentes. 

14.3 A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um servidor 

responsável, designado pela Administração do CONTRATANTE nos termos do art. 67 

da Lei 8.666/93. 

14.4 Serão realizadas reuniões de trabalho entre o CONTRATANTE, através de seu 
representante designado e a empresa contratada para a análise do desempenho desta, 
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 sempre que houver necessidade, sendo as mesmas registradas em ata, as quais farão 

parte do processo contratual. 

14.5 Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar documento de 

cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços executivos, 

informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente em 

que o crédito deverá ser efetuado. 

14.5 O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- 

Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

contados da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo 

TRE/AL, conforme determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

15. Observações 

15.1 Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá: 

15.1.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor; 

15.1.2 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto, até o Recebimento Definitivo dos 

serviços. 

15.2 Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes: 

15.2.1 Solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de 

modulação e padronização compatíveis com as características do empreendimento; 

15.2.2 Soluções de sistemas e componentes da edificação que ofereçam facilidades de 

operação e manutenção; 

15.2.3 todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e 

consistente, observando a não interferência entre os elementos dos diversos sistemas da 

edificação; 

15.2.4 Apreender as aspirações da CONTRATANTE em relação ao empreendimento; 

15.2.5 Considerar a área de influência do empreendimento, relacionada com a 

população e região a serem beneficiadas; 

15.3 As especificações técnicas deverão estabelecer as características necessárias e 

suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto, bem como para a 

contratação dos serviços e obras. 

15.4 Se houver associação de materiais, equipamentos e serviços, a especificação 

deverá compreender todo o conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os 

elementos e o desempenho técnico global. 

15.5 As especificações técnicas deverão considerar as condições locais em relação ao 

clima e técnicas construtivas a serem utilizadas. 

15.6 As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de um determinado 

fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de fornecimento. 

15.7 As especificações de componentes conectados a redes de utilidades públicas 

deverão adotar rigorosamente os padrões das concessionárias. 

15.8 A utilização de especificações padronizadas deverá limitar-se às especificações 

que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto. 

15.9 As especificações técnicas de soluções inéditas deverão se apoiar em justificativa 

e comprovação do desempenho requerido pelo projeto, através de testes, ensaios ou 

experiências bem-sucedidas, a juízo da CONTRATANTE. 

15.7 As especificações serão elaboradas visando economia e desempenho técnico, 

considerando custos de fornecimento e de manutenção, porém sem prejuízo da vida  

útil do componente da edificação. 
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15.8 Se a referência de marca ou modelo for indispensável para a perfeita 

caracterização do componente da edificação, a especificação deverá indicar, no 

 mínimo, três alternativas de aplicação e conterá obrigatoriamente a expressão “ou 

equivalente”, definido pelo projeto, de modo a permitir a verificação e 

comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes. 

15.9 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em certificados 

de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA. 

15.10 As especificações técnicas serão elaboradas com base nas Práticas de Projeto, 

Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais. Se forem previstos no 

projeto técnicos ou componentes não constante das Práticas, as especificações deverá 

ser acompanhada das disposições pertinentes, segundo os padrões das Práticas. 

15.11 No caso de eventual substituição de materiais, equipamentos e serviços, bem 

como de técnicas executivas constantes das Práticas, deverão ser indicados nas 

disposições os procedimentos adequados de autorização da CONTRATANTE e de 

consulta ao autor do projeto. 

16. Documentos 
disponíveis aos 
Licitantes 

16.1 Croqui com localização do imóvel (Anexo IV). 

16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV). 

 

Maceió/AL, 04 junho de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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         ANEXO I-A 
 

Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos 

 

1.0. A Empresa Contratada poderá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO 

PRÉVIO do imóvel objeto desta contratação; 

2.0. Caso ocorra alguma omissão neste Projeto básico valerão a melhor técnica corrente e 

as normas técnicas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

3.0. A Empresa Contratada deverá apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, 

referente ao objeto do contrato, apresentando de forma clara e detalhada todo o 

cronograma e procedimento a ser utilizado para a realização dos trabalhos de campo 

e de escritório, conforme critérios previamente definidos com a Fiscalização do 

TRE/AL; 

 

 

 

 

Maceió/AL, 04 de junho de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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         ANEXO I-B 
 

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS 

 

1. Os DESENHO, TEXTOS e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes 

informações: 

a) Identificação do TRE/AL; 

b) Identificação da Empresa Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e 

registro profissional, número da ART/RRT, e assinatura); 

c) Identificação da edificação (nome e endereço completo); 

d) Identificação do Serviço; 

e) Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão), 

f) Demais dados pertinentes. 

2. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na 

ABNT e deverá ser indicada a simbologia utilizada através de legenda clara e objetiva, que permita a perfeita 

compreensão dos dados levantados. 

 

Maceió/AL, 04 de junho de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto básico: 

 

 

 

Erivaldo José de Souza 
Técnico do Seguro Social(Eng. Civil Requisitado) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada) 

Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
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ANEXO I-C 
 

Planilha Orçamentária 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de 

Condensação dos Condicionadores de Ar 

3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 

BDI 

 

BDI  

VALOR DO 
CONTRATO COM 

BDI 
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ANEXO I-D 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ( R$) 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS TOTAL 

PARCELA 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico  100,00   100,00 

    

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA  100,00   100,00 

    

03 Projeto de Climatização  100,00   100,00 

    

04 Projeto hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de 

Condensação dos Condicionadores de Ar 

  100,00  100,00 

    

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV   100,00  100,00 

    

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)    100,00 100,00 

    

 VALOR DO 

CONTRATO 

SEM BDI 

   

BDI    

VALOR DO 

CONTRATO 

COM BDI 
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               ANEXO I-E 
 

                 PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 

A CUSTOS INDIRETOS   

AC ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL  

DF DESPESAS FINANCEIRAS  

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos)  

   

L LUCRO/BONIFICAÇÃO  

   

I IMPOSTOS  

i1 PIS  

i2 ISS  

i3 COFINS  

           i4  CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  

   

 

BDI = 

 
 ((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 
                        (1-I) 

 

                            (1-I)  
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ANEXO I-F 

 
PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

  

Disponível no site do TRE/AL, no link: http://www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/tomada-de-

precos/tp-2019 
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ANEXO I-G 

 
Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos 

 

 
 

 
ITEM 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR PRÉDIO PRAÇA SINIMBU COM BDI 29,07% 

PA nº 0001325-42.2019 

TIPOS  DE  PROJETOS 
 
VALOR SEM BDI 

BDI DE 

29,07% 

 

VALOR MÉDIO TOTAL COM BDI 

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 11.133,46 R$ 3.236,50 R$ 14.369,96 

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 6.853,80 R$ 1.992,40 R$ 8.846,20 

3 Projeto de climatização R$ 9.832,26 R$ 2.858,24 R$ 12.690,50 

4 Projeto hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de Condensação dos 

Condicionadores de Ar 

R$ 14.774,08 R$ 4.294,83 R$ 19.068,91 

5 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 5.227,47 R$ 1.519,63 R$ 6.747,09 

6 Caderno de encargo R$ 18.396,65 R$ 5.347,91 R$ 23.744,56 

7 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 14.992,99 R$ 4.358,46 R$ 19.351,45 

 
TOTAL R$ 81.210,72 R$ 23.607,96 R$ 104.818,67 
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ANEXO I-H 
 

Planilha de BDI Preenchida 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Projetos complementares – Antiga sede TRE/AL 

 
COMPOSIÇÃO DE BDI 

A CUSTOS INDIRETOS 7,30% 

AC Administração Central 4,00 

DF Despesas Financeiras 1,23 

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07 

   

L Lucro/Bonificação 7,40% 

   

I IMPOSTOS 10,65% 

i1 PIS 0,65 

i2 ISS 2,50 

i3 COFINS 3,00 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50 
   

BDI = 
((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L) - 1 )*100 

(1-I) 

 

29,07 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 
 

ANEXO II 
 
 
 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
 
 

_____________________________________ (nome da empresa), CNPJ n° ________________, 
sediada_______________________________________________________(endereço completo), declara, 
sob as penas da lei, que CUMPRE o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei 
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre nem empregando menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega na condição de aprendiz, quando maior de quatorze anos (se for o caso). 

 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

 
 (nome do licitante), CNPJ -------, (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na TOMADA DE PREÇOS Nº 
03/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do Licitante) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, 
ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA 
_________. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 

Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta cidade, e a empresa __________________________________________, sediada em 
______________________________, inscrita no CNPJ com o nº ______________________________, neste 
ato representada por _____________________, portador da carteira de identidade nº 
__________________ e inscrito no CPF sob o nº _______________________, daqui por diante 
denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços 
visando  a elaboração de Projetos Complementares para a reforma do antigo edifício seded do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro na Lei nº 8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 
15.787/2017  e no Edital da Tomada de Preços nº 03/2019 , devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

Este contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666/93, além das disposições contidas 
neste Contrato, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas 
normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 
de setembro de 1990, o Decreto nº 7.983/2013, a Instrução Normativa nº 06/2018 do Ministério 
do Planejamento, desenvolvimento e Gestão os princípios da teoria geral dos contratos e as 
normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 
15.787/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, 
Jurisprudência, Resoluções. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços visando a elaboração de Projetos 
Complementares  Executivos para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, conforme especificações constantes no edital da Tomada de Preços nº 
03/2019 e seus anexos, que passam a integrar, para todos os efeitos, as disposições desta 
avença. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total dos serviços contratados é de R$ XXXX (XXXX), conforme proposta da 
contratada lançada no evento SEI nº XXXX, do Procedimento SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL 

em RS 

01 Projeto Luminotécnico e cabeamento Estruturado - Lógico 3.392,08 m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 3.392,08 m²   

03 Projeto de Climatização 2.400,00 m²   

04 Projeto hidrossanitário com Aproveitamento de Águas Pluviais e de 
Condensação dos Condicionadores de Ar 

3.392,08 m²   

05 Projeto Segurança, alarme e CFTV 3.392,08 m²   

06 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 3.392,08 m²   

07 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)  

3.392,08 m² 

  

 VALOR DO 

CONTRATO SEM 
BDI 

 

BDI  

VALOR DO 

CONTRATO COM 

BDI 

 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O preço contratado pelos serviços será fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico- Financeiro, 
após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis, contados da data da 
apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo TRE/AL, conforme determina o 
artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar 
documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos serviços 
executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da conta- corrente 
em que o crédito deverá ser efetuado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -   Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
o documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da seguinte fórmula, que será incluída 
na fatura subsequente a da ocorrência: 
 
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 QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
  

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2019, consignados 
no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas). 
Natureza da Despesa 30.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissadas pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2019, no valor de R$ XXXX. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

A Contratada se obriga a: 
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1) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e especificações do Edital e 
com os termos da proposta de preços; 
 
2) Entregar os projetos no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela unidade técnica 
responsável; 
 
3) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL, sendo considerados válidos todos os expedientes/notificações enviadas 
ao endereço eletrônico indicado; 
 
4) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
serviços objeto da contratação; 
 
5) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, FGTS e 
Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
6) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
7) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 
 
8) Ceder ao Tribunal Regional Eleitoral/AL, nos termos do artigo 111, da Lei nº 8.666/93, o 
direito patrimonial e a propriedade intelectual em caráter definitivo dos projetos desenvolvidos 
e resultados produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer 
estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, 
diagramas, roteiros, tutoriais, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na 
Intranet e Internet e qualquer outra documentação produzida no escopo da presente 
contratação, em papel ou mídia eletrônica; 
 
9)  Providenciar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou ao CAU o 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) correspondente ao objeto deste contrato; 
 
10) Entregar ao TRE-AL uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) relativa ao objeto do contrato, devidamente 
quitada(o); 
 
11) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato até o recebimento definitivo dos serviços; 
 
12) Possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão de obra, os 
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meios de transporte e demais itens necessários ao pleno desenvolvimento de todas as etapas 
do objeto deste contrato; 
 
13) Entregar à CONTRATANTE os projetos Complementares(Básicos e Executivos), devidamente 
registrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, 
que permitam a contratação da execução das obras das instalações; 
 
14) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor; 
 
15) Apresentar RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR, referente ao objeto do contrato, 
apresentando de forma clara e detalhada todo o cronograma e procedimento a ser utilizado 
para a realização dos trabalhos de campo e de escritório, conforme critérios previamente 
definidos com a Fiscalização do TRE/AL; 
 
16) Fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE conforme NORMAS 
vigentes e resolução do CNJ; 
 
17) Obter, junto aos órgãos competentes,  a(s) licença(s) para execução dos serviços e as 
aprovações. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência do CONTRATADO, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere à Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 
razão pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 
ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 
 
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 

Edital da TP  nº 03/2019 (0554076)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 941



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

14 

 

 

 

deverão anotar em registros próprios, ou informar nos autos do correspondente Processo 
Administrativo, as falhas detectadas, comunicando ao(à) CONTRATADO(A) as ocorrências de 
quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas 
corretivas; 

b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica; 

c) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estabelecida neste contrato; 
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO  
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da assinatura do contrato até o dia 
31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado, ou interrompido, se for do interesse da 
Administração, nos termos da lei. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e 
cinco) dias corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a 
ser emitida pela Unidade Técnica Responsável. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de 
execução. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após a observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
  

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se o CONTRATADO; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 
conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser rescindido 
total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, 
compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do CONTRATADO, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo 
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta 
sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), 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; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADO(A) para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48h (quarenta e oito horas) pela 
CONTRATADO(A), assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a execução 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 SEXTO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFÓ SÉTIMO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  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 ONZE - 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 DOZE -  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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES. 
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Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 50% (cinquenta por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - O CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 
 
CLÁUSULA DOZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do contrato será publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja.  
 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e 
testemunhas a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2019. 

 
Pelo TRE/AL 

 
Desembargador José Carlos Malta Marques  

Presidente 
 
Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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     ANEXO V   
 

PLANILHA 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 regime de tributação diferenciada previsto na Lei Complementar 
nº 123/2006?  (   ) Sim   (   ) Não 
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ANEXO VI 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 
 
 

DECLARAÇÃO DE QUE É MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

_______________________________________, CNPJ n° ________________________________________  
 (nome da empresa) sediada 
________________________________________________________________________________ 

     (endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com 
os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 

 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 

______________________________________________ 
(nome completo do representante da empresa, n° da C.I.) 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do representante) 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(subitem 4.1.7 do edital) 
 
 
 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA), como representante 
devidamente constituído de (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE), doravante denominado 
licitante, para fins do disposto no subitem 4.1.7 do edital da Tomada de Preços nº 03/2019, 
declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

 
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo 
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços 
TRE/AL nº 03/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços TRE/AL nº 03/2019, 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 da Tomada de Preços TRE/AL nº 03/2019, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de 
Preços TRE/AL nº 03/2019, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do TRE/AL 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. 

 
_________________, em ___ de_______ de 2019. 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Representante legal do licitante, com identificação completa) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que efetuou o 
reconhecimento prévio dos locais  de trabalho, e  que não efetuará reclamações posteriores 
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSUMINDO TODOS OS ÔNUS 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019. 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ/MF nº __________________________, sediada na Rua 
_________________________________ Fone: (___) ____________, Fax: (___) _____________, endereço 
eletrônico: _________________________________, declara, sob as penas da lei, que assume todos os 
ônus da não execução da vistoria, e que não efetuará reclamações posteriores sobre 
dificuldades encontradas na execução dos serviços. 

 

 

 

Maceió, ___ de _________de 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável Técnico 

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________ 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 30 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

Tomada de Preços nº 03/2019

Processo SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000

 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitação
e Contratos, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de
execução indireta, empreitada por preço global, objetivando a contratação de empresa
do ramo da engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares
Executivos para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais especificados nos
anexos deste Edital.

 

                   O certame será regido pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, pela
Instrução Normativa n° 05 do MARE, de 21 de julho de 1995, alterada pela IN nº
01/2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei complementar nº
123/2006, pelo Decreto nº 8.538/2015, pelo Decreto nº 7.983/2013, pela Resolução nº
15.787/2017 – TRE/AL, pela Resolução nº 23.234/2010 do Tribunal Superior Eleitoral,
pela Resolução nº 114/2010 do Conselho Nacional de Justiça, pela Instrução Normativa
nº 06/2018 do Ministério do Planejamento, desenvolvimento e Gestão, e pela Portaria n°
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no Diário Oficial
da União, Seção 1, edição de 19 de junho de 2001, a qual adota a aplicação do SICAF
na Secretaria deste Órgão.

 

                   Os envelopes contendo a documentação habilitatória, a proposta técnica e
a proposta de preços serão recebidos no dia 28 de junho de 2019, às 09 horas
(horário local), na Sala de Pregão do atual edifício-sede do TRE/AL (6º
andar), localizado à Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Maceió/AL. A
abertura dos envelopes de habilitação se iniciará imediatamente após o encerramento
do recebimento referido, salvo decisão contrária da Comissão Julgadora.

 

01 - DO OBJETO.
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1.1.            A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa do ramo da
engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares Executivos para a
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com
fornecimento de material e mão de obra, atendendo aos critérios e às condições gerais
e especiais especificados nos anexos deste Edital.

 

1.1.1. O prédio  para o qual estão sendo contratados os Projetos Complementares
Executivos localiza-se na Praça Visconde de Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL.

 

02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

 

2.1.         Poderão participar desta Tomada de Preços empresas especializadas nos
serviços licitados, que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos neste edital, bem como nos mandamentos legais aplicáveis, até o terceiro
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação, e tenha especificado como objeto social, expresso no estatuto ou contrato
social, atividade pertinente e compatível com o objetivo desta Tomada de Preços.

 

2.2.         O cadastramento e a habilitação parcial da licitante no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de que trata a IN MARE n.º 05/95,
são válidas como parte dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO.

 

2.3.            O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados
em qualquer unidade dos órgãos/entidades que integram o Sistema de Serviços Gerais
– SIASG, localizados nas Unidades da Federação, ressaltando-se que o TRE/AL não é
unidade cadastradora, apenas consultora.

 

2.4.         Não poderão participar desta Tomada de Preços:

 

a) empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

 

b) empresas impedidas de contratar com o Poder Público em razão de decisões
administrativas ou judiciais, enquanto perdurarem os efeitos da punição;

 

c) empresas estrangeiras que não funcionem no País;
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d) pessoa jurídica que tenha 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 de
hierarquia da área encarregada da licitação (Resolução nº  07/2005 do CNJ, atualizada
pela Resolução nº 229/2016 do CNJ).

 

d.1) A vedação acima se estende às contratações cujo procedimento licitatório  tenha
sido deflagrado quando os magistrados e servidores geradores de incompatibilidade
estejam no exercício  dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações
iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização (Resolução nº  07/2005 do
CNJ, atualizada pela Resolução nº 229/2016 do CNJ).

 

2.5.         A simples apresentação de proposta pelo licitante corresponde à presunção
de que inexistem fatos que impeçam sua participação na presente licitação, eximindo
assim a Comissão de Licitação do disposto no art. 97 da Lei n. 8.666/93.

 

2.6.           Para a regular representação da licitante, deverá ser observado o seguinte:

 

a) O mandatário da licitante deverá se apresentar portando documento de identidade e
procuração hábil, com a firma do subscritor reconhecida, acompanhada de
documento que comprove os poderes deste (contrato social, estatuto, documento de
eleição, procuração com poder de substabelecimento etc.);

 

b) No caso de pessoa que exerce a função de órgão da pessoa jurídica (diretor, sócio
gerente, etc.), apresentar documento de identidade e cópia do instrumento de
constituição da licitante;

 

c) Poderá haver substituição do representante da licitante a qualquer tempo, devendo
o novo representante preencher as condições das alíneas “a” e “b” deste, conforme o
caso.

 

d) Cada mandatário só poderá representar apenas uma empresa.

 

e) As informações necessárias à representação poderão ser consultadas no SICAF.
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f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que o
representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da licitante.

 

g) Os documentos acima poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente ou por membro da
CPL-TRE/AL ou, ainda, mediante publicação em órgão da imprensa oficial.

 

2.6.1   .  O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão Permanente de
Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes
“documentação” e “proposta de preços”, ou quando a Comissão o exigir.

 

03- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS E DAS
PROPOSTAS.

 

3.1.         A documentação e a proposta de preços deverão ser entregues no dia,
hora e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, em envelopes
indevassáveis, devidamente lacrados (com cola ou lacre) e identificados no frontispício
com o nome comercial do licitante e com os seguintes dizeres:

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2019

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2019

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

 

3.2.            Não havendo expediente na data marcada para o recebimento da
documentação de habilitação e das propostas 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 Seção de Licitações e
Contratos informar sobre o adiamento no sítio do TRE/AL na internet, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

3.3.         O TRE/AL não se responsabiliza por proposta enviada por via postal ou
entregue em outro setor do Tribunal que não seja o especificado no preâmbulo deste
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instrumento.

 

3.4.         Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o
prazo fixado para tanto.

 

3.5.         Recebidos os envelopes “Documentação” e “Proposta de Preços” e, uma
vez iniciada a abertura dos mesmos, não serão permitidas quaisquer retificações que
possam influir no resultado final do processo licitatório, ressalvado o disposto nos
itens 5.4, 5.7 e 5.10.

 

3.6          A abertura dos envelopes de documentação e proposta de preços será
realizada em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos
licitantes presentes e pelos membros da CPL, devendo quaisquer reclamações a
respeito serem feitas, no momento, pelos seus representantes legais.

 

3.7.         Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

 

04 – DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS.

 

4.1.           Os licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:

 

4.1.1. Relativos à habilitação jurídica:

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

 

b) em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, e, ainda, documento de eleição de seus
administradores, no caso de sociedades por ações;

 

c) para as sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

 

d) para empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
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competente, se a atividade exigir.

 

4.1.2. Relativos à regularidade fiscal:

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional;

c) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outro equivalente na forma da lei.

 

4.1.2.1. A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da
Lei Complementar nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º do Decreto nº
8.538/2015.

 

4.1.2.2.  No entanto, as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão
incluir no envelope toda a documentação exigida para efeito de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

 

I - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado
o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da
divulgação do resultado do julgamento das propostas, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.

II - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida
pela administração do TRE/AL quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para empenho, devidamente justificados.

III - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1o deste artigo,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

 

4.1.3. Relativo à regularidade trabalhista: Certidão Negativa de Débitos expedida
pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho
de 2011.

Edital 30 (0554077)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 956



 

4.1.4. Relativos à qualificação técnica:

 

4.1.4.1. Apresentar prova de Registro de inscrição no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia  - CREA - da empresa e do profissional indicado como
responsável técnico;

 

4.1.4.2. Indicar expressamente, um profissional de nível superior para cada
especialidade do projeto, devidamente registrado no CREA, que será o responsável
técnico pelo serviço, em cujo acervo conste Atestado de Responsabilidade Técnica,
devidamente registrado no CREA, por execução de serviços de características
semelhantes ao do objeto do presente edital.

 

4.1.4.2.1. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do objeto:

 

4.1.4.2.1. 1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo técnico de
orçamentação de obra e projetos de instalações hidrossanitárias de edificações com,
no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade semelhante à deste
objeto;

 

4.1.4.2.1.2.  Engenharia Elétrica – Engenheiro Eletricista e/ou eletrônico com acervo
técnico de projetos de instalações elétricas e projetos de instalações de rede lógica de
edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída com complexidade
semelhante à deste objeto;

 

4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de
projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 1.696,04m² de área construída
com complexidade semelhante à deste objeto.

 

4.1.4.2.2. Não será admitido o somatório de áreas parciais de edificações para efeito
de comprovação da área construída mínima estabelecida.

 

4.1.4.2.3. Os profissionais indicados como responsáveis técnicos no subitem
4.1.4.1.1, deverão, no início da execução do serviço e durante toda a sua execução,
possuir vínculo empregatício com a empresa proponente, comprovado por meio da
juntada de cópia da ficha de registro de empregado, ou da cópia do ato de investidura
em cargo de direção, ou da cópia do contrato social ou ainda do contrato civil de
prestação de serviços ou são seus diretores ou seus sócios.
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4.1.4.3.  Apresentar, no mínimo, 01(um) atestado de capacidade técnica em nome da

licitante, pessoa jurídica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que
comprove aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível
em característica, quantidades e prazos com o objeto.

 

4.1.4.3.1. O(s) atestado(s) devera(ão) conter, além do nome do atestado, endereço e
telefone da pessoa jurídica, ou qualquer outra forma de que o TRE/AL possa valer-se
para manter contato com a empresa declarante.

 

4.1.4.3.1. O TRE/AL se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a
veracidade dos atestados, podendo, requisitar cópias dos respectivos contratos e
aditivos e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado.

 

4.1.5.      Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF
(conforme modelo no ANEXO II), ou seja, de que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,
salvo menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

 

4.1.6.        Apenas para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Declaração de
que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo com
os requisitos da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante no
ANEXO VI.

 

4.1.7.      Declaração de Elaboração Independente de Proposta (modelo no ANEXO
VII), de acordo com o § 1º da Instrução Normativa nº 02/2009.

 

4.1.8. Declaração de Reconhecimento Prévio ou Declaração Assumindo Todos os
Ônus, conforme a licitante efetue ou não a vistoria, de acordo com os modelos
constantes nos Anexos VIII e IX, respectivamente.

 

4.2.         Os licitantes cadastrados no SICAF terão sua regularidade verificada via on
line, ficando dispensados de apresentar os documentos de que trata os subitens
4.1.1 e 4.1.2. Todavia, deverão incluir no envelope de documentação uma
declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação,
conforme o modelo do ANEXO III, assinada por representante com poderes para agir
em nome da empresa, e o Certificado de Registro Cadastral do SICAF, que pode
ser obtido, inclusive, no ACESSO LIVRE (consultas) do site www.comprasnet.jus.br.
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4.2.1.      A falta de apresentação do CRC pode ser suprida por consulta efetuada pela
CPL ao site do Comprasnet.

 

4.3.            Na hipótese da participação se dar através da formação de Consórcio, este
deverá  apresentar os documentos de habilitação constantes dos itens anteriores para
todos os consorciados, e ainda os seguintes documentos:

 

a) Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio,
subscrito pelos consorciados, indicando além de seus participantes:

a.1) O seu representante legal devidamente qualificado;

a.2) Compromissos e obrigações dos consorciados, dentre os quais o de que cada
consorciado responderá, individual e solidariamente, pelas exigências de ordens fiscais,
administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitação;

a.3) Declaração expressa de responsabilidade solidária, ativa e passiva, dos
consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, em relação à licitação e,
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execução;

a.4) Compromisso de que o consórcio não terá a sua composição ou constituição
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa anuência do
TRE/AL, até o término da vigência contratual;

a.5) Compromisso que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa
jurídica distinta dos seus membros, nem terá denominação própria ou diferente dos
seus consorciados;

a.6) Compromisso e a divisão do escopo no fornecimento para cada um dos
consorciados, individualmente, em relação ao objeto da licitação, bem como, o
percentual de participação de cada um em relação ao custo do fornecimento dos
serviços previstos;

a.7) Declaração que os pagamentos referentes aos serviços contratados deverão ser
realizados diretamente à empresa consorciada, ou, diretamente, à empresa líder;

a.8) No caso de consórcio, indicação da empresa responsável (no consórcio de
empresa brasileira e estrangeira, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa
brasileira, a qual será responsável por todas as providências que forem necessárias ao
atendimento da legislação nacional, inclusive de comércio exterior).

 

4.3.1. Na formação de consórcio, ainda deverá ser observado:

 

4.3.1. À empresa líder caberão as seguintes obrigações:

 

a) Responsabilizar-se por todas as comunicações e informações do Consórcio;
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b) Administrar o contrato;

 

4.3.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, nesta mesma licitação, em
mais de um consórcio ou isoladamente;

 

4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir
representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder
administrativa ou judicialmente.

 

4.4.            Os documentos previstos nesta seção poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia (legível) autenticada por cartório competente
ou por membro da CPL-TRE/AL ou, ainda, quando for o caso, mediante publicação em
órgão da imprensa oficial.

 

4.5.            A validade dos documentos será expressa em cada qual, ou estabelecida
em lei, admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos há menos de
90 (noventa) dias.

 

4.6.         Serão aceitas certidões extraídas da INTERNET, exceto se o órgão
expedidor não considerar tais certidões hábeis para fazer prova de regularidade. A
autenticidade das certidões referidas nesta cláusula será averiguada conforme dispuser
o órgão expedidor.

 

4.7.         Os documentos e propostas deverão ser rubricados pelos licitantes
presentes e pelos membros da CPL.

 

4.8.         Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as
estipulações desta seção ou não lograrem provar sua regularidade serão inabilitados.

 

4.9.         Junto à documentação, já deverão, preferencialmente, ser apresentados os
dados do representante da empresa, em especial: nome/razão social, CPF/CNPJ,
número da identidade, endereço e telefone de contato, podendo ser utilizado o modelo
sugerido no ANEXO V.

 

4.10.      No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, a CPL deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
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(http://www.portaltransparencia.jus.br).

 

4.11.      No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, a CPL deverá realizar, ainda,consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da
Lei 10.522, de 19/07/2002.

 

05 - DA PROPOSTA DE PREÇO.

 

5.1.         A proposta de preço deverá ser redigida em português, datilografada ou
impressa, em única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas deverão ser
rubricadas e a última, datada e assinada pelo proponente, devendo constar:

 

a) o nome do proponente, número do CNPJ/MF, inscrição municipal, endereço, telefone,
fax e dados bancários;

 

b) o preço global dos serviços ofertados, expresso em moeda nacional, em algarismos
e por extenso (prevalecendo esta forma em caso de discordância), devendo estar
inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive incidências tributárias e
previdenciárias e outras necessárias à completa execução da prestação contratual;

 

c) a descrição dos serviços ofertados de acordo com as disposições constantes nos
Anexos I e I-A deste edital.

 

d) a Planilha Orçamentária, contendo a composição dos custos, conforme modelo
constante no Anexo I-C;

 

e) a Planilha de Composição do BDI, conforme modelo constante no Anexo I-E;

 

f) o Cronograma Físico-Financeiro, no modelo do Anexo I-D.

 

5.1.1. Os licitantes deverão apresentar, além da composição da taxa do BDI e dos
encargos sociais, as composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens
da planilha orçamentária.

5.1.2. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com a
legislação tributária do município onde serão prestados os serviços previstos da obra,
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observando a forma de definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação
municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual
proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n.
116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;

5.1.3.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de
PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração
Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.

5.1.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam
compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, §
3º, da referida Lei Complementar.

5.1.5. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base da
licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais, sempre que
a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013.

 

5.1.6.        As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na
composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas
como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço contratual, conforme
jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

 

5.2.         As propostas não poderão estar subordinadas a termo ou condição, nem
apresentar preços indeterminados.

 

5.3.            O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias,
contados da data prevista para entrega e recebimento dos envelopes. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.

 

5.4.         Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta
apresentada, salvo para sanar evidentes erros formais, dependendo estas alterações
de julgamento da CPL.
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5.5.            Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do
período de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o
interesse do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, este poderá solicitar
prorrogação geral da validade acima referida, por, no máximo, igual prazo.

 

5.6.            Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e
abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, sem solicitação ou a
convocação de que trata o item 10.1, ou a prorrogação de que trata o item 5.5,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

 

5.7.            A falta de data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida
por representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na
reunião de abertura dos envelopes.

 

5.8.         Se a proposta previr condições materiais mais vantajosas que as exigidas
neste edital, elas não serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas,
mas vincularão o proponente na execução contratual.

 

5.9.         Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
máximo o valor de R$ 104.818,67 (cento e quatro mil e oitocentos e dezoito
reais e sessenta e sete centavos), que corresponde ao valor estimado pela
Administração nos autos do Procedimento SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000.

 

5.9.1. O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que
compõe a Planilha Orçamentária, tendo como critério os valores disponíveis na planilha
constante no Anexo I-G.

 

5.10.         Poderão ser corrigidos automaticamente pela CPL erros meramente
matemáticos.

 

5.11.         As omissões de dados que possam ser obtidos em outras fontes
apresentadas nos envelopes de documentos ou propostas não motivarão
desclassificações.

 

5.12.         Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes,
conforme juízo de razoabilidade.

 

5.13.         O valor da contratação será fixo e irreajustável.
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06 – DA VISTORIA.

 

6.1.            A Empresa Contratada terá a faculdade de fazer um reconhecimento prévio
das condições do imóvel objeto desta contratação. Caso opte pela realização da
vistoria, deverá emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO dos locais de
trabalho (modelo constante no Anexo VIII), não se admitindo reclamações posteriores
sobre dificuldades encontradas na execução dos serviços. No caso da não realização
da vistoria prévia, a CONTRATADA deverá emitir uma DECLARAÇÃO assumindo todos
os ônus da não execução da vistoria (modelo constante no anexo IX), não se
admitindo reclamações posteriores sobre dificuldades encontradas na execução dos
serviços.

 

 

6.1.1. A vistoria prévia poderá ser realizada no imóvel situado na Praça Visconde de
Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, de segunda a sexta-feira, de 07h30m às 13h, com
agendamento prévio de 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do telefone (82)
2122-7797/7760, junto à Seção de Maanutenção e Reparos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

 

07 – DO PROCEDIMENTO.

 

7.1.         Na data, horário e local fixados no preâmbulo desta Tomada de Preços, a
CPL receberá, em sessão pública, os envelopes de habilitação e de propostas dos
interessados.

 

7.2.         Os documentos apresentados serão rubricados pelos membros da
Comissão Julgadora e pelos representantes dos licitantes e juntados, posteriormente,
aos autos do processo administrativo.

 

7.3.         Após o encerramento do recebimento dos envelopes, a Comissão Julgadora
abrirá, publicamente, os referentes às documentações. Em ato contínuo, a CPL poderá
analisar os documentos habilitatórios, para verificar a regularidade dos licitantes, ou
suspender a sessão, a fim de julgar isoladamente a habilitação.

 

7.4.            Será inabilitado o licitante que não apresentar documento exigido ou
apresentá-lo formalmente em desacordo com as regras deste instrumento.
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7.4.1.  A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase
subsequente.

 

7.5.           Caso a CPL julgue necessário, poderá suspender a sessão, para analisar a
documentação, designando nova data para o prosseguimento da habilitação preliminar.

 

7.5.1.      Caso haja a suspensão da sessão, para julgamento da habilitação, os
envelopes de propostas, rubricados pelos membros da CPL e pelos representantes dos
licitantes, ficarão em poder da Comissão Julgadora.

 

7.6.         Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, os envelopes de
proposta de preços, devidamente lacrados, serão rubricados pelos membros da
Comissão e pelos representantes dos licitantes, ficando em poder da Comissão de
Licitação.

 

7.7.         Será lavrada ata da sessão de habilitação, mencionando os licitantes, as
reclamações e impugnações apresentadas, bem como as demais ocorrências
relevantes para o certame.

 

7.8.         Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por
motivo justificado, decorrente de fato superveniente, aceito pela Comissão de Licitação.

 

7.9.         Os licitantes serão intimados dos resultados da habilitação consoante os
mandamentos da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Após a intimação
referida, será aberto o prazo recursal, salvo se todos os licitantes renunciarem
expressamente ao direito de recorrer. Nesta hipótese, a Comissão poderá dar
seguimento ao procedimento licitatório.

 

7.10.       A Comissão de Licitação somente devolverá os envelopes de proposta de
preços dos licitantes inabilitados depois do encerramento do prazo recursal, sem que
tenha havido recurso, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Poderá haver a
devolução, ainda, na hipótese do item seguinte.

 

7.11.       No caso de renúncia expressa, por todos os licitantes, ao direito de interpor
recursos, poderá a Comissão de Licitação, após o julgamento da habilitação, passar
imediatamente à fase de julgamento das Propostas.

 

7.12.         Ultimada a fase de habilitação, será designada data para a abertura pública
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dos envelopes de propostas.

 

7.13.       Antes da abertura dos envelopes de propostas, os licitantes deverão
verificar a idoneidade dos lacres.

 

7.14.         A CPL poderá julgar as propostas na própria reunião de abertura ou
isoladamente.

 

7.15.       As propostas serão rubricadas pelos membros da CPL e pelos licitantes
presentes ao ato de abertura dos envelopes.

 

7.16.       No julgamento das propostas, a CPL verificará o atendimento aos requisitos
formais e materiais estabelecidos neste instrumento e em seus anexos.

 

7.17.         Serão desclassificadas, com base nos artigos 43, IV; 44, § 2º e 3º, e 48,
incisos I e II, da Lei nº 8.666/93, as propostas que: não preencherem as condições
estabelecidas nesta Tomada de Preços e aquelas que apresentarem preços:
excessivos, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, manifestamente inexequíveis, e as
propostas com valor superior ao valor máximo admitido pela Administração.

 

7.18.       A CPL classificará as propostas regulares, em ordem crescente de preços,
conforme o tipo de licitação estipulado no preâmbulo deste instrumento.

 

7.19.       Os licitantes serão intimados do resultado do julgamento das propostas
mediante publicação resumida no Diário Oficial da União, exceto se a intimação do
resultado ocorrer na reunião de abertura das propostas, com todos os licitantes
presentes.

 

7.20.       Transcorrido o prazo recursal e julgados os recursos porventura
interpostos, o procedimento será submetido à autoridade superior, para os atos de
homologação do certame e adjudicação do objeto.

 

7.21.       Em caso de suspensão da sessão para posterior julgamento das propostas,
poderá a Comissão convocar todos os licitantes para comparecimento a uma sessão
específica na qual a decisão adotada será comunicada, considerando-se, dessa forma,
intimados para todos os efeitos.
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08 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.

 

8.1.            No caso de empate, será assegurado como critério de desempate,
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

 

8.1.1.        Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

 

8.1.2.        O subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

 

8.2.            Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-
á da seguinte forma:

 

I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado;

 

II – não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do subitem 8.1.1, obedecida a ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;

 

III – caso duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.1.1, tenham apresentado valores
idênticos, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.

 

8.2.1.      Não ocorrendo a contratação nos termos previstos neste item, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

 

8.3.            No caso de empate entre duas ou mais propostas, não incidindo no caso
previsto no item 8.1., aplicar-se-á o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93,
permanecendo o impasse, a classificação far-se-á então, obrigatoriamente, por sorteio
em ato público, para qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro
processo.
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8.4.            Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas
casas decimais, sendo desprezadas as demais.

 

09- DOS RECURSOS.

 

9.1.         Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

 

9.2.         As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser protocolizadas
na Seção de Protocolo deste Tribunal, no horário normal de expediente, de segunda-
feira a sexta-feira, e dirigidas ao Desembargador Presidente do TRE/AL, por intermédio
da autoridade que praticou o ato.

 

9.3.         Interposto o recurso, os demais licitantes serão notificados e terão o prazo
de 5 (cinco) dias úteis para impugná-lo, após o que seguirá o rito do art. 109, § 4°, da
Lei n° 8.666/93.

 

9.4.         Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou
modificações da proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de
recurso.

 

9.5.            A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento,
por escrito, aos interessados.

9.6.         Os interessados poderão ter acesso ao procedimento SEI e solicitar,
através de requerimento encaminhado à Comissão de Licitação, impressões das peças
necessárias à instrução e às alegações de seus recursos.

 

9.7.         Será admitida, somente como ato preparatório, para salvaguardar o prazo
de recurso, a apresentação de peça recursal via fax, devendo o recorrente protocolizar
o original no prazo de 48 horas.

 

10 – DO CONTRATO.

 

10.1.         Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o
adjudicatário para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual,
sob pena de decair o direito à contratação, conforme dispõe o art. 64 da Lei n°
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8.666/93.

 

10.2.         Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação.

 

10.3.         Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato,
injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, serão
convocados para celebrar o contrato, seguindo a ordem de classificação, os outros
licitantes classificados, devendo ser observadas as prescrições referentes à
aceitabilidade do objeto e do preço e à habilitação.

 

10.4.         O prazo estipulado no item 10.1 poderá ser prorrogado mediante pedido
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual
período.

 

10.6.         Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

 

10.7.       Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Ato Convocatório, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência contratual.

 

10.8.         A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos
no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado.

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

 

11.1.       A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV).

 

12 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

 

12.1.       As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se
dispostas na Minuta do Contrato (ANEXO IV).
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13 – DA VIGÊNCIA.

 

13.1.         O contrato oriundo deste procedimento licitatório terá vigência a partir da
data da assinatura do contrato até o dia 31 de dezembro de 2019, podendo ser
prorrogado, ou interrompido, se for do interesse da Administração, nos termos da lei.

 

14 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

 

14.1.         O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias
corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a
ser emitida pela Unidade Técnica Responsável.

 

14.2.         Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução

 

 

14.3.       O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
após a observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais em até 15 (quinze) dias.

 

15 – DA RESCISÃO CONTRATUAL.

 

15.1.       A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

 

15.2.       Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

15.3.       A rescisão do contrato poderá ser:

 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora;
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo nesta Tomada de Preços
desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas;

 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

 

15.4.       A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.

 

15.5.       Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

16.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em
2019, consignados no Programa de Trabalho - PTRES n° 084621 (Julgamento
de Causas e Gestão Administrativas). Natureza da Despesa 33.90.39
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

17- DO PAGAMENTO.

 

17.1        O Pagamento será realizado em parcelas, conforme Cronograma Físico-
Financeiro, após as conclusões dos serviços, no prazo de até 10(dez) dias úteis,
contados da data da apresentação da fatura, após a aprovação dos serviços pelo
TRE/AL, conforme determina o artigo 40, inciso XIV, alínea a da Lei Federal nº 8.666/93.

 

17.2.         Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar
documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva realização dos
serviços executivos, informando o nome e número do banco, a agência e o número da
conta- corrente em que o crédito deverá ser efetuado.

 

17.3.       Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

17.4.       Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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17.5.         O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

 

17.6.      Se a contratada for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal o
documento que comprove a opção, para que não incidam as retenções indevidas.

 

17.7.         Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
atualização financeira devida por este Tribunal, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, far-se-á mediante a aplicação da
seguinte fórmula, que será incluída na fatura subsequente a da ocorrência:

 

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%

 

18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

18.1.       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;
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b) 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;

 

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;

 

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

 

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

 

18.2.       As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

 

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

 

18.4.       As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente.

 

18.5.         Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

18.6.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para a execução 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.
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18.7.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/93.

 

18.8.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (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 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.

 

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

 

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

 

18.11.       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.

 

18.11.1.  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.

 

18.12.       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 a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhes, quando for o
caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do
Direito Privado.

 

18.13.       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 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

 

19.1.       As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, §
1°, da Lei n° 8.666/93.
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19.2.         A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito das condições deste
edital e de outros assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas
empresas interessadas em participar do certame, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, pelo
fone (82) 2122-7764 ou (82) 2122-7765, ou, pessoalmente, no horário normal de
expediente, de 2ª a 6ª feira, na Seção de Licitações e Contratos deste Tribunal, até o 2º
(segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento
convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes de
“documentação” e “proposta de preço”.

 

19.3.       O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e de
outros assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante
publicação de notas na página web, no endereço, www.tre-al.jus.br, ficando as
licitantes obrigadas a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela Seção
de Licitações e Contratos.

 

19.4.       Se todos os licitantes forem inabilitados ou desclassificados, a
Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de
documentação ou propostas escoimadas das causas da inabilitação ou
desclassificação.

 

19.5.       Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes,
conforme julgamento da Comissão de Licitação.

 

19.6.         Concluídos os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, será o
resultado do certame submetido ao Ordenador de Despesas, para os procedimentos
de homologação e de adjudicação.

 

19.7.         A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de
interesse público, decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.

 

19.8.       Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das
propostas.

 

19.9.         Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico
(ANEXO I) e a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última.
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19.10.     O licitante, ou qualquer cidadão que não concordar com os termos da
presente Tomada de Preços ou de seus anexos, poderá impugná-lo na forma do art.
41, § 1°, da Lei n.º 8.666/93.

 

19.11.     É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de
Alagoas, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.

 

19.12.     Caso o licitante vencedor não cumpra as obrigações previstas neste ato
convocatório e, em particular, as constantes em sua proposta, estará sujeito às
penalidades previstas na Seção 18.

 

19.13.     São partes integrantes desta Tomada de Preços:

 

ANEXO I – Projeto Básico;

ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução;

ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos;

ANEXO I-C – Planilha Orçamentária;

ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro;

ANEXO I – E – Composição de BDI;

ANEXO I – F – Projetos Arquitetônicos;

ANEXO I – G – Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos;

ANEXO – H - Planilha de BDI Preenchida;

ANEXO II – Modelo de declaração para habilitação;

ANEXO III – Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente;

ANEXO IV – Minuta de Contrato;

ANEXO V – Planilha de dados para Contratação;

ANEXO VI – Declaração de que é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO VII – Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Reconhecimento Prévio;

ANEXO IX – Modelo de Declaração Assumindo Ônus.
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Maceió/AL, 10 de junho de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

O Anexos estão disponíveis na versão em PDF e no sítio do TRE/AL na internet.

Em 10 de junho de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/06/2019, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554077 e o código CRC 18B211DB.

0001325-42.2019.6.02.8000 0554077v3
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Presidência da República

Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias

com as seguintes características:

   Data de envio: 10/06/2019 17:21:50

   Origem: Setor de Licitações e Contratos

   Operador: Ingrid Breda de Gusmão Pereira

   Ofício: 5347410

   Data prevista de publicação: 11/06/2019

   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

   Forma de pagamento: Empenho

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

11760967
Aviso - Tomada de Preços nº 03-2019 - PA

0001325-42.2019.6.02.8000.rtf

80c4c435b38c72f5

95fe3aca7a8a3566
5,00

R$

165,20

 Total da matéria 5,00
R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00
R$

165,20

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5347410

1 de 1 10/06/2019 17:20
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
 Para: Gustavo Mahlow - Gibbor Brasil <contato@gibborbrasil.com.br>
 Data: 10/06/2019 05:28 PM

 Assunto: aviso de licitação para publicação no dia 12/06/2019
  

 
 
Prezado senhor,
 
Segue, em anexo, o gabarito relativo ao aviso de licitação da Tomada de Preços nº 03-2019, para publicação em
jornal do dia 12/06/2019, para elaboração de projetos complementares executivos  para reforma da antiga sede do
TRE/AL .
 
Solicito que acusado o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
 
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.
 
 
 
Anexados:

 
Arquivo: Gabarito para a Gibbor -
TP 03-2019.doc

Tamanho:
37k

Tipo de Conteúdo:
application/msword
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019061100128
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2019 - UASG 40001

Processo: 0031662019. Objeto: Registro de Preços para aquisição de sofás e poltronas..
Total de Itens Licitados: 5. Edital: 11/06/2019 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praca Dos
Tres Proderes - Ed. Sede - 2. Andar, Plano Piloto - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/40001-5-00041-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 11/06/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
26/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível em www.comprasnet.gov.br e www.stf.jus.br.

RENATO DUTRA COELHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/06/2019) 40001-00001-2019NE000020

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019

O Pregoeiro do STF comunica que não restaram prpostas válidas no Pregão
Eletrônico n° 28/2019. Assim, a licitação será considerada fracassada.

RENATO DUTRA COELHO

(SIDEC - 10/06/2019) 040001-00001-2019NE000020

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
10/06/2019 . Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo.

RENATO DUTRA COELHO
Pregoeiro

(SIDEC - 10/06/2019) 040001-00001-2019NE000020

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato do Termo de Doação 02/2019, publicado dia 10/06/2019, no DOU-
Seção 3, fl. 110, onde se lê: "Assinatura: 06/06/2019", leia-se: "Assinatura: 03/06/2019".

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 40003

Processo: 00499/2019. Objeto: Registro de preços de televisores e suportes, conforme
condições e especificações contidas no Termo de Referência . Total de Itens Licitados: 5. Edital:
11/06/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Praca Dos Tres Poderes, Anexo I, 3º Andar, Ala b,
Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/40003-5-00016-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 11/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 27/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações
Gerais: Edital para consulta e 'download' nos 'sites' www.cnj.jus.br, www.comprasnet.gov.br e
à disposição dos interessados, mediante pagamento das cópias, na Comissão Permanente de
Licitação, ao custo de R$ 0,30 por folha..

VANIA ALVES DE SOUZA CAMPANATE
Pregoeira

(SIASGnet - 10/06/2019) 40003-00001-2019NE000019

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
S EC R E T A R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Ordinário nº 2019NE001010, emitida em 07.06.2019. FAVORECIDO:
Digital Papelaria e Informática Eireli. OBJETO: Aquisição de material de consumo. VALOR:
R$ 2.151,76. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93 e 10520/2002. PA 2018.00.000007923-
9.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019 - UASG 50001

Nº Processo: 40386/2018. Objeto: Fornecimento de óleo diesel comum tipo A - S500 sem
adição de biodiesel para o abastecimento de 7 (sete) grupos geradores de energia elétrica
de emergência da sede do STJ.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/06/2019 das 09h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao
01 Andar, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/50001-5-
00062-2019. Entrega das Propostas: a partir de 11/06/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/06/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também disponível em
www.stj.jus.br..

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIASGnet - 10/06/2019) 50001-00001-2019NE000107

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: STJ 13792/2019. Contratado: UNITE - Ensino de Idiomas Ltda. CNPJ:
30.351.551/0001-60 Objeto: Ação Educacional "Complementação de curso de inglês -
Longman Preparation for the IBT - TOEFL". Fundamento: Art. 25, inciso II c/c Art. 13, inciso
VI, ambos da Lei 8.666/93. Valor: R$ 18.025,00. Data da Ratificação: 07/06/2019. Assina:
Walter Disney Noleto Costa, Diretor-Geral em substituição da Secretaria do Superior
Tribunal de Justiça.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo STJ 19374/2017. 2º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 64/2017. CONTRAT A DA :
IMPRENSA NACIONAL. CNPJ: 04.196.645/0001-00. OBJETO: Prorrogação de vigência contratual
com manutenção de preços. FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei n. 8.666/1993. VIGÊNCIA:
25/11/2019 a 24/11/2020. ASSINATURA: 10/06/2019. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.356,00.
SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto Costa - SAD/STJ, e Marlei Vitorino da Silva - Contratada.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AUDITORIA DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 00003/2016, celebrado entre a Auditoria da
6ª CJM e a SEVMAX VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, - EPP. OBJETO: Prorrogar pelo
período de 12 (doze) meses a vigência do contrato original. VALOR: R$ 236.754,24.
VIGÊNCIA: de 09/06/2019 a 08/06/2020. DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem
inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 04/06/2019. SIGNATÁRIOS: Drª. Sheyla Costa Bastos
Dias, Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, pela Contratante; e Kelvin Lopes Santana,
Sócio Administrador, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - UASG 90028

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/125. Objeto: Aquisição de 6 (seis) unidades de chaves
blindadas para casa de máquinas de elevador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/06/2019 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80,
Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-
5-00028-2019. Entrega das Propostas: a partir de 11/06/2019 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/06/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/06/2019) 90028-00001-2019NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000614, emitida em 05/06/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: HAND LIFE SUPRS. MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIRELI. Objeto: Aquisição de
aparelho de estimulação elétrica nervosa transcutânea (Tens). Modalidade de Licitação: Lei
nº 10.520/02 c/c Decreto 5.450/05. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 769,66
(setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Proc. nº TRF2 - EO F -
2019/00089.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000613, emitida em 04/06/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: CAMINHO NOVO COMÉRCIO LTDA. Objeto: aquisição de materiais de consumo
para copa e cozinha (Ata n.º 023/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 2.791,20
(dois mil, setecentos e noventa e um reais e vinte centavos) Proc. nº TRF2-EOF-
2018/00496.07.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EDITAL Nº 3, DE 10 DE JUNHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, tendo em vista
o Edital nº 01/2019, de abertura de inscrições do Concurso Público para Servidores para o
provimento de cargos do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal Regional Federal da
4ª Região e do Quadro Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de
Primeiro Grau das Seções Judiciárias dos Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina
e do Paraná, publicado no Diário Oficial da União de 31/01/2019, resolve retificar o
referido Edital e incluir no Anexo II - Conteúdo Programático - o que segue:

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO...
CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO ...
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS...
ANALISTA JUDICIÁRIO - Área Apoio Especializado - Especialidade INFRAESTRUTURA EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (3)
No item 3. Sistemas Operacionais, onde está "...Containers e oequestração...", leia-se
"...Containers e orquestração..."...
CARGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO...
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS...
TÉCNICO JUDICIÁRIO - Área Apoio Especializado - Especialidade TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO (6)
(...) 6. Linguagens de programação: Linguagem HTML5, (...)

CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 10/2019

O TRF 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 10/2019 -
Publicação de expedientes e atos - foi adjudicado e homologado à empresa GIBBOR

PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI - EPP (CNPJ nº 18.876.112/0001-76) com
preço global de R$ 11.499,00 (onze mil quatrocentos e noventa e nove reais).

PAULO ROBERTO GALVÃO DE ARAÚJO
Pregoeiro

(SIDEC - 10/06/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE LICITAÇÃO

O TRE/AL torna pública a realização de procedimento licitatório, modalidade
Tomada de Preços, objetivando a contratação de empresa do ramo da engenharia com o
objetivo de elaborar os Projetos Complementares Executivos para a reforma do antigo
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material e
mão de obra. Data da entrega dos envelopes e abertura da habilitação: dia 28/06/2019, às
9h. Local: 6º andar do TRE/AL. Proc. SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000. O edital poderá ser
obtido no endereço eletrônico www.tre-al.jus.br ou em mídia digital fornecida pelo
requerente, no 6º andar do prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em contato diretamente com
a SLC através dos telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda, pelo e-mail: slc@tre-
al.jus.br.

Maceió, 10 de junho de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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EDMILSON TEIXEIRA
etjornalista@gmail.com

NOTÍCIAS 
DO INTERIOR

ECONOMIA MACEIÓ - ALAGOAS 
QUARTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 201914

Anadia

Vereador Lucas Tenório tomou posse nesta segunda-
feira no Conselho Municipal de Segurança Pública 
de Anadia. “Portanto passo a ser agora membro do 

CONSEG, órgão hoje presidido pelo Dr. Cacá Gouveia, cuja 
nossa missão consiste em contribuir para o bem maior do 
nosso povo”, disse.  

JOAQUIM GOMES
Na cidade de Joaquim Gomes a igreja Universal do Reino de 
Deus, resolveu adotar um projeto que visa confortar animais 
abandonados. A medida consiste na implantação de “come-
douros” feitos de canos de PVC adaptados e transformados 
em recipientes de água e comida. Estão fixados em pos-
tes, cujos moradores também podem contribuir, realizando 
trabalho voluntário, sobretudo no reabastecimento de água e 
comida.

CONQUISTA
De Brasília o prefeito Padre Eraldo anuncia que as condições finan-
ceiras agora para gerenciar a UPA de Delmiro Gouveia, prometem ser 
bem melhor. É que desde dezembro último, a Prefeitura sofrera um 
impacto quanto à manutenção da referida Unidade, visto que a verba 
federal teria sido reduzida em cerca de 50%.

PARCERIA
Padre Eradldo afirmou que a situação 
está sendo contornada, graças a um 
esforço conjunto com o senador Re-
nan Calheiros, que nesta terça-feira 
lhe recebeu, além de seus secretários; 
Petrúcio Vanderley (Saúde) e Álvaro (de 
Governo). “Foi o senador Renan Calhei-
ros (MDB) quem conseguiu destravar o 
processo de qualificação e garantir os 
recursos oriundos do Governo Federal, 
por mais três anos,  para o funcionamen-
to da nossa UPA” disse.

FISCAIS
Tudo aconteceu, segundo Padre Eraldo, 
após uma visita da equipe de fiscalização 
do Ministério da Saúde no final do ano 
passado, quanto à requalificação do 
órgão. Pois a partir de então, os recur-
sos oriundos do Governo Federal foram 
reduzidos, de 300 mil para 180 mil reais, 
sobretudo devido à troca de técnicos do 
MS e o novo governo iniciado em janeiro 
último.

DESTAQUE
 Na segunda-feira o empresário Nivaldo 
Jatobá pediu  recuperação judicial para 
as suas empresas falidas há pouco mais 
de 20 anos, elas a Usina Peixe, que 
encerrou suas operações em 1997, e a 
Usina Agrisa, que encerrou sua moagem 
em 2002.

ABRANGENTE
Outras empresas como a Roteiro Agroin-
dústria também entraram no processo de 
recuperação acatado pela juíza Luciana 
Josué Raposo Dias, que decretou segredo de 
justiça quanto a relação de empregados e dos 
bens dos sócios e demais colaboradores das 
empresas.

PALMEIRA DOS ÍNDIOS
O ponta-pé-inicial dos festejos juninos 
começa pra valer a partir desta quarta-feira, 
véspera de Santo Antônio e Dia dos Namora-
dos. O calendário festivo vai extrapolar o mês 
sagrado da fogueira, onde somente do dia 
6 de julho é que finda tudo. Pois na terra do 
saudoso forrozeiro Jacinto Silva, o São João 
é considerado o melhor da região, visto que 
nesta época o que não falta é forró, ruas or-
namentadas e shows com artistas do cenário 
nacional e regional.

NOVIDADE
Lá em Palmeira, o  “São João do Povo”, terá 
como QG,  a Estação do Forró, implantada na 
antiga Estação Ferroviária. Lá o que se pode 
ver é uma pequena cidade cenográfica “Vila do 
Forró”. Concursos de quadrilha, apresentações 
folclóricas, exposição de artesanato contendo 
barracas de comida típica regional, parque de 
diversões, palhoção e outras atrações, como o 
tradicional Desfile de Carroças pelas principais 
ruas da cidade e concurso de quadrilhas; não 
vão faltar ao longo da programação 2019.

EXTENSÃO
“A gente dará início nesta quar-
ta-feira, 12, a partir das 20h, na 
abertura oficial do São João do 
Povo, quando subirão ao palco 
a cantora Jessika e Banda, e 
as atrações principais Samyra 
Show e Raniere e banda. O 
clima musical promete lotar a 
cidade de turistas. O encer-
ramento festivo será no dia 6 
de julho, quando acontece a 
“Ressaca do São João”, mas, 
no bairro de Palmeira de Fora. 
Nossa Palmeira dos Índios é 
conhecida como a Princesa 
do Sertão e também como a 
Capital da Cultura Alagoana” 
disse um dos organizadores do 
evento.

BARRAGENS
O presidente da Associação dos 
Municípios Alagoanos (AMA), 
Hugo Wanderley, participou na 
última segunda-feira (10) de uma 
sessão especial para discutir 
medidas preventivas para as 
barragens que se encontram em 
situação de risco em Alagoas. O 
evento ocorreu na Assembleia 
Legislativa do Estado (ALE) e 
teve como propositor o deputado 
estadual Galba Novaes.

Mais de 3 milhões abandonaram planos de saúde nos últimos anos

Os planos de saúde pe-
sam mais no bolso do 
consumidor do que há 

18 anos. Segundo estudo do 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), os pre-
ços dos planos individuais su-
biram 382% no período, bem 
acima da inflação, que ficou 
em 208%.

Segundo o estudo, a dife-
rença é ainda maior em re-
lação à inflação da saúde no 
período, que ficou em 180% 
excluídos os reajustes de pla-

nos de saúde e cuidados pes-
soais.

“Em função do aumento 
do desemprego e da queda 
da renda, nos últimos quatro 
anos, mais de três milhões de 
pessoas deixaram de ter pla-
nos de assistência médica”, 
diz o Ipea em nota.

O levantamento aponta 
ainda que os preços dos planos 
de saúde subiram bem acima 
da renda média dos trabalha-
dores no mesmo período.

Dentre os componentes da 

DIVULGAÇÃO

Planos de saúde no país
sobem 382% em 18 anos
Taxa dos individuais foi superior à inflação do período estabelecida em 208%

inflação da saúde, os planos 
lideraram com folga as altas 
entre 2000 e 2018. Depois 
desse item, a maior alta foi 
registrada em serviços médi-
cos e dentários, de 230%, se-
guida por produtos farmacêu-
ticos e óticos (165%) e serviços 
laboratoriais e hospitalares 
(159%).

“Cabe destacar, o cresci-
mento médio anual dos preços 
dos planos de saúde (8,71%) 
foi maior que o dos serviços 
médicos e dentários (6,45%), 
dos produtos farmacêuticos e 
óticos (4,93%) e dos serviços 
laboratoriais e hospitalares 
(4,50%)”, diz o Ipea.

ANS
Em nota, a Agência Na-

cional de Saúde Suplementar 
(ANS) afirmou que considera 

tecnicamente inadequadas as 
comparações feitas entre o ín-
dice de reajuste dos planos de 
saúde individuais e índices de 
preços ao consumidor.

“Conforme ocorre em ou-
tros países, os preços dos 
serviços de saúde tendem a 
crescer acima da média dos 
demais preços da economia. 
Além disso, as despesas com 
assistência à saúde variam 
tanto em razão de alterações 
no preço dos procedimentos 
(consultas, exames e interna-
ções) como em razão de altera-
ções na quantidade e tipos de 
serviços utilizados. Sendo as-
sim, se entre um período e ou-
tro há aumento na realização 
de exames mais complexos, 
naturalmente haverá aumen-
to nas despesas assistenciais”, 
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Licitação Em Andamento

Número 02/2019

SEI 0003590-51.2018.6.02.8000

Data: 03/06/2019 às 14:00:00

Objeto: contratação empresa especializada para a elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral.

Valor Estimado: R$ 18.981,60 (dezoito mil e novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
Documentos:
 

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Projetos Arquitetônicos

Memorial Descritivo

Número 03/2019

SEI 0001325-42.2019.6.02.8000

Data: 28/06/2019 às 9:00:00

Objeto: Contratação de empresa do ramo da engenharia  com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares Executivos
para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material e mão de obra.

Valor Estimado: R$ 104.818,67 (cento e quatro mil , oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos).
Documentos:
 

Edital 

Projetos Arquitetônicos

Memorial Descritivo (sugestão)

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de junho de 2019.
À CPL,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/06/2019, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0555146 e o código CRC 7128DF5C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.
Senhor Secretário,
 
Chegou ao conhecimento desta Comissão

questionamento efetuado por suposto interessado com relação
ao texto do edital da TP nº 03/2019.

Ressalto que tal questionamento foi encaminhado
por email na data de hoje, às 14:20, sendo direcionado para a
unidade técnica assim que tomamos conhecimento do mesmo,
às 17:20.

 
Por tratar-se de questionamento simples, a área

técnica do tribunal respondeu celerimente, tendo sido
encaminhada a resposta por email ao interessado às 17:36
(0556961).

 
Respeitosamente
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 01/07/2019, às 13:39, 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
0559941 e o código CRC 4EC18DC4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2019.
Devolvo os autos à CPL, para continuidade da

tramitação, destacando não ter sido possível visualizar o
Despacho 0559941.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 19:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560492 e o código CRC 683C7B4A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
Senhor Secretário,
 
Considerando as ocorrências suscitadas durante a

sessão de abertura dos envelopes de habilitação da TP nº
03/2019 (0560792), esta comissão, objetivando proporcionar
maior segurança na decisão a ser proferida com relação as
licitantes, solicita o direcionamento dos autos à Assessoria
Juridíca para análise das irregularidades detectadas, quais
sejam:

 
a) com relação a licitante Planenge
Engenharia LTDA, a mesma atendeu
as exigências editalícias, entretanto
encaminhou, por equívoco, dentro do
envelope de habilitação, cópia
preenchida da proposta de preços
que só deveria constar no envelope
de proposta, ressaltando que a
referida proposta tornou-se pública
uma vez que rubricada pela comissão
e pelos licitantes presentes à sessão;
 
b) com relação a licitante Farias
Fernandes Engenharia LTDA, não
apresentou a declaração exigida no
item 4.2. Declaração de inexistência
de fato superveniente impeditivo da
habilitação (anexo III);
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c) com relação a licitante GM
Engenharia LTDA – EPP, quando da
emissão do SICAF foi constatada
ocorrência impeditiva indireta
registrada pela Superintendência
Regional da Receita Federal da 9ª
região, de declaração de
inidoneidade (Lei 8666/93, art. 87,
inciso IV) com âmbito na
administração pública, com prazo
inicial em 23/10/2018.
 

Deste modo, o posicionamento técnico apresentado
auxiliaria uma melhor decisão desta CPL. 

 
Ressalto que todas os documentos foram

devidamente digitalizados e juntados ao presente processo,
encontrando-se fisicamente de posse da CPL, desta forma
qualquer dúvida ou pendência documental eventualmente
detectada poderá ser suprida através de consulta a comissão.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 01/07/2019, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 01/07/2019, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Membro
da Comissão, em 01/07/2019, 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
0560915 e o código CRC D5EDA8AC.

0001325-42.2019.6.02.8000 0560915v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2019.
Reporto-me ao Despacho CPL 0560915 para

submeter o presente feito à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2019, às 16:47, 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
0560958 e o código CRC 56E91EB4.

0001325-42.2019.6.02.8000 0560958v1
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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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : TOMADA DE PREÇOS. PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE

 

Parecer nº 1272 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

À Comissão Permanente de Licitação,
 
Nesta AJ-DG os presentes atos, em face da consulta

formulada pelos membros dessa CPL (0560915), considerando
as ocorrências suscitadas durante a sessão de abertura dos
envelopes de habilitação da TP nº 03/2019 (0560792),
conforme segue:

 

"a) com relação à licitante Planenge
Engenharia LTDA, a mesma atendeu as
exigências editalícias, entretanto
encaminhou, por equívoco, dentro do
envelope de habilitação, cópia preenchida
da proposta de preços que só deveria
constar no envelope de proposta,
ressaltando que a referida proposta
tornou-se pública uma vez que rubricada
pela comissão e pelos licitantes presentes
à sessão;
 
b) com relação à licitante Farias
Fernandes Engenharia LTDA, não
apresentou a declaração exigida no item
4.2. Declaração de inexistência de fato
superveniente impeditivo da habilitação
(anexo III);
 
c) com relação à licitante GM Engenharia
LTDA – EPP, quando da emissão do
SICAF foi constatada ocorrência
impeditiva indireta registrada pela
Superintendência Regional da Receita
Federal da 9ª região, de declaração de
inidoneidade (Lei 8666/93, art. 87, inciso
IV) com âmbito na administração pública,
com prazo inicial em 23/10/2018.

 

Em face dos questionamento lançados, seguem os
entendimentos desta Assessoria Jurídica, conforme requerido:

 
A) com relação à ocorrência relativa à licitante que

incluiu,  equivocadamente, dentro do envelope de habilitação,
cópia preenchida da proposta de preços (0560813) que só
deveria constar no envelope de proposta, ressalta a CPL  que 
 a referida proposta tornou-se pública uma vez que rubricada
pela comissão e pelos licitantes presentes à sessão.

Dessa forma, o equívoco da licitante, ao antecipar a
apresentação de sua proposta, antes que se consumasse a
fase de habilitação, ocasionou o  descumprimento de regra
editalícia e a quebra do  sigilo de sua proposta, conclamando
a aplicação do que prescrito na jurisprudência do TCU,
conforme segue:
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Em convite, tomada de preços e concorrência, é

ilegal previsão editalícia que estipule a abertura dos
envelopes contendo as propostas dos concorrentes sem a
devida preclusão da fase de habilitação.

(Acórdão 701/2007 Plenário - Sumário)
 
Separe a fase de habilitação dos licitantes e a fase

de avaliação das propostas técnicas, incluindo a exigência de
apresentação dos respectivos documentos comprobatórios em
envelopes separados.

(Acórdão 330/2005 - Plenário) 
 
 Assinale-se o entendimento da Editora Zênite,

contratada pela Justiça Eleitoral para prestação de serviços de
consultoria em licitações e contratos, tal como se colhe no
texto obtido em seu site (Zênite)

 

"PERGUNTA 1
Apresentando o licitante, em licitação do
tipo menor preço, sua documentação e
proposta em um único envelope, poderá a
comissão de licitação permitir, na sessão
de abertura do certame, o seu
desmembramento, isto é, que se divida o
conteúdo desse em dois envelopes
distintos: habilitação e proposta?
REPOSTA
O procedimento licitatório é uma série
preordenada de atos.
Assim é que o art. 43 da Lei nº 8.666/93
prevê os procedimentos a serem
observados, de maneira ordenada e em
caráter seqüencial, estipulando
claramente todas as fases a serem
seguidas pela Administração quando da
realização de uma licitação.
Há, portanto, a imposição de um
procedimento ordenado e a intenção
legislativa de que apenas após a
conclusão de uma etapa se passe à
seguinte. Ou seja, o procedimento
licitatório está concatenado em fases
distintas, as quais se colocam umas como
pressupostos das outras.
Aliás, o § 4º do art. 41 da Lei de
Licitações e Contratos, bem como o § 5º
do seu art. 43 evidenciam a idéia da
preclusão das fases da licitação.
Na licitação do tipo menor preço, o
procedimento licitatório se divide em
duas fases distintas, a saber, habilitação
de licitantes e classificação de propostas.
É preciso, portanto, que primeiro a
Administração verifique a capacidade e a
idoneidade dos licitantes em contratar –
habilitação – e somente em um segundo
momento passe à análise das propostas
daqueles considerados aptos na fase
preliminar, aferindo, então, o
atendimento das especificações exigidas
no instrumento convocatório e o preço
propriamente dito.
A Lei prevê expressamente esse
procedimento, como se vê do teor dos
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incisos do art. 43 a seguir reproduzidos:
"Art. 43. A licitação será processada e
julgada com observância dos seguintes
procedimentos:
I - abertura dos envelopes contendo a
documentação relativa à habilitação dos
concorrentes, e sua apreciação;
II - devolução dos envelopes fechados aos
concorrentes inabilitados, contendo as
respectivas propostas, desde que não
tenha havido recurso ou após sua
denegação;
III - abertura dos envelopes contendo as
propostas dos concorrentes habilitados,
desde que transcorrido o prazo sem
interposição de recurso, ou tenha havido
desistência expressa, ou após o
julgamento dos recursos interpostos;
IV - verificação da conformidade de cada
proposta com os requisitos do edital e,
conforme o caso, com os preços correntes
no mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes
do sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na
ata de julgamento, promovendo-se
a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis;".
Em virtude do procedimento previsto em
lei, impor a finalização de uma fase -
habilitação - para passagem à
subseqüente - proposta - é que se exige a
apresentação da documentação para a
habilitação em um envelope e a proposta
em outro, envelopes distintos, portanto.
Até mesmo porque o licitante que for
inabilitado não poderá participar da fase
seguinte e terá devolvido
o envelope contendo sua proposta.
Vê-se, pois, que não há como se admitir a
apresentação da documentação e da
proposta em um único envelope, e que o
licitante que incorrer em erro deve
responder por ele e por suas
conseqüências, não sendo lícito à
Administração, diante da entrega de um
só envelope por parte de um licitante, vir
a desmembrá-lo a fim de dividir o seu
conteúdo e tornar o licitante apto a
participar do certame.
Ademais, não se pode esquecer de que
com a abertura desse
único envelope apresentado quebrou-se o
sigilo da proposta, tornando-se público,
previamente, o preço do licitante."

 
Assim, parece a esta AJ-DG haver fundamento para

a inabilitação da empresa Planenge Engenharia LTDA.
 
B) Quanto à licitante que  não apresentou a

declaração exigida no item 4.2. Declaração de inexistência de
fato superveniente impeditivo da habilitação (anexo III);
parece a esta AJ-DG que não deve ter outra
sorte, considerando que as licitações devem ser realizadas
com respeito ao princípio da vinculação ao instrumento
convocatório – Art. 3º da Lei nº 8.666/93;   considerando
ainda que só se deve adjudicar o objeto à licitante que estiver
em conformidade com todas as exigências do Edital.
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 Com efeito, o §3º, do  Art. 43, da Lei nº 8.666,

veda a inclusão posterior de documento ou informação que
deveria constar originalmente da proposta:  
 

"Art. 43. A licitação será processada e
julgada com observãncia dos seguintes
procedimentos:
(...)
§ 3o É facultada à Comissão ou
autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar
a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar
originariamente da proposta."

 
Dessa maneira, parece a estea AJ-DG  não

ser juridicamente viável a realização de diligência tendente a
possibilitar a juntada de documento ou informação que,
originalmente, deveria constar da proposta. Nesse sentido:
Acórdão TCU nº 918/2014-Plenário.

Ademais, ao se permitir a juntada de documetno
que tal, estar-se-ia incorrendo na quebra da isonomia, posto
que a todos os licitantes foi imposto que apresentassem
referida declaração, pelo que  parece a esta AJ-DG haver
fundamento para a inabilitação da empresa  Farias Fernandes
Engenharia LTDA.

 

C ) com relação à licitante GM Engenharia
LTDA – EPP, que consta no SICAF ( 0560811)
com ocorrência impeditiva indireta registrada pela
Superintendência Regional da Receita Federal da 9ª
região, de declaração de inidoneidade (Lei 8666/93,
art. 87, inciso IV) com âmbito na administração
pública, com prazo inicial em 23/10/2018, tem-se que
para análise da questão há que trazer aos autos as
informações contidas no SICAF  relativas à empresa T
& P Engenharia Ltda. (CNPJ nº 14.180.300/0001-04),
em face do vínculo entre sócios, conforme consta no
SICAF (0560511) que pode configurar restrição à
contratação da empresa GM Engenharia Ltda.

 
Essas as informações que se remetem à

CPL, para as providências de sua alçada.    

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 02/07/2019, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561069 e o código CRC B1D24C5A.
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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DOCUMENTAÇÃO-CONTINUAÇÃO-
RELACIONADA À HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019,
PROCESSO SEI Nº 0001325-42.2019.6.02.8000

 

 

Aos 03 (três) dias do mês de julho de 2019, às 14h30min, na sala de
Pregão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua
Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL., reuniu-se a CPL
(Comissão Permanente de Licitação), constituída por meio da
Portaria 291/2018, composta pelos membros Lucas Cavalcanti
Gomes, Presidente, Emmanuel Constantino Tenório de Lima,
titular, Heider Lisboa de Sá Júnior, suplente ,, com a finalidade
de dar continuidade ao exame dos documentos habilitatórios das
empresas que manifestaram interesse em participar do referido
certame, cujo objeto é contratação de empresa do ramo da
engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos
Complementares Executivos para a reforma do antigo edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com
fornecimento de material e mão de obra, atendendo aos
critérios e às condições gerais e especiais especificados
na TP n.º 03/2019 e seus anexos. Instaurada a Sessão, foi realizada
a análise do teor do Parecer nº 1272/2019, da Assessoria Jurídica da
Direção-Geral deste regional (0561069), que constatou a necessidade
da trazer aos autos informações relativas a empresa T&P
ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº 14.180.300/0001-04), que está
apontando a existência de impedimento indireto relativo a empresa
GM ENGENHARIA LTDA, como apontado no SICAF (0560511). Dito
isso, esta comissão consultou no SICAF relatório de credenciamento
de ambas as empresas, não obtendo entretanto, informações
suficientes para decidir sobre a manutenção ou não do impedimento
detectado. Nesse sentido, cabe ressaltar que o sócio da empresa T&P
ENGENHARIA LTDA figura entre os procuradores da empresa GM
ENGENHARIA LTDA. O Ministério do planejamento,
desenvolvimento e Gestão, na Instrução Normativa nº 3, de 26 de
abril de 2018, em seu art. 29 determina caso conste na Consulta de
Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor deverá diligenciar para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, explicitando inclusive em seu § 2º, que a
manifestação do interessado deverá ocorrer previamente a sua
desclassificação. Pelo exposto, esta comissão, com base no que
determina a Instrução Normativa acima, assim como dispõe o § 3º do
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art. 46, da Lei 8666/93, determina diligenciar para que o
representante da empresa GM ENGENHARIA LTDA, apresente no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, todas as informações relativas ao
contrato social da empresa T&P ENGENHARIA LTDA, com todas as
alterações até a presente data, assim como informações e
esclarecimentos que entenda necessário a análise deste comissão
com relação ao impedimento detectado. O não encaminhamento dos
dados e informações solicitadas implicará na impossibilidade da
análise pormenorizado do impedimento indireto apontado e
consequentemente na inabilitação da empresa GM ENGENHARIA
LTDA do certame. Nada mais havendo a tratar, foi ENCERRADA a
sessão às 17h11min e lavrada a presente ata, que vai assinada pelos
membros da Comissão. Encaminhem-se os autos à unidade
competente para a devida comunicação ao respectivo licitante, nos
termos da presente ata e em obediência a legislação de regência.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 03/07/2019, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0562210 e o código CRC BA05CA33.
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/CPL

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – DOCUMENTAÇÃO-
CONTINUAÇÃO- RELACIONADA À HABILITAÇÃO – TOMADA DE

PREÇOS Nº 03/2019, PROCESSO SEI Nº 0001325-42.2019.6.02.8000

 

 

Aos 05 (cinco) dias do mês de julho de 2019, às 11h00min, na sala de
Pregão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua
Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL., reuniu-se a CPL
(Comissão Permanente de Licitação), constituída por meio da
Portaria 291/2018, composta pelos membros Lucas Cavalcanti
Gomes, Presidente, José Joel Ferreira de Oliveira, titular e
Emmanuel Constantino Tenório de Lima, titular,  com a
finalidade de dar continuidade ao exame dos documentos
habilitatórios das empresas que manifestaram interesse em
participar do referido certame, cujo objeto é contratação de
empresa do ramo da engenharia com o objetivo de elaborar
os Projetos Complementares Executivos para a reforma do
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, com fornecimento de material e mão de obra,
atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais
especificados na TP n.º 03/2019 e seus anexos. Instaurada a
Sessão, foi realizada a análise do teor do Parecer nº 1272/2019, da
Assessoria Jurídica da Direção-Geral deste regional (0561069),
abordando os aspectos jurídicos das irregularidades detectadas na
habilitação de algumas das empresas licitantes, in verbis:

Nesta AJ-DG os presentes atos, em face da
consulta formulada pelos membros dessa CPL
(0560915), considerando as ocorrências
suscitadas durante a sessão de abertura dos
envelopes de habilitação da TP nº 03/2019
(0560792), conforme segue:
"a) com relação à licitante Planenge
Engenharia LTDA, a mesma atendeu as
exigências editalícias, entretanto encaminhou,
por equívoco, dentro do envelope de
habilitação, cópia preenchida da proposta de
preços que só deveria constar no envelope de
proposta, ressaltando que a referida proposta
tornou-se pública uma vez que rubricada pela
comissão e pelos licitantes presentes à sessão;
b) com relação à licitante Farias Fernandes
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Engenharia LTDA, não apresentou a
declaração exigida no item 4.2. Declaração de
inexistência de fato superveniente impeditivo
da habilitação (anexo III);
c) com relação à licitante GM Engenharia
LTDA – EPP, quando da emissão do SICAF foi
constatada ocorrência impeditiva indireta
registrada pela Superintendência Regional da
Receita Federal da 9ª região, de declaração de
inidoneidade (Lei 8666/93, art. 87, inciso IV)
com âmbito na administração pública, com
prazo inicial em 23/10/2018.
Em face dos questionamento lançados, seguem
os entendimentos desta Assessoria Jurídica,
conforme requerido:
A ) com relação à ocorrência relativa à
licitante que incluiu, equivocadamente, dentro
do envelope de habilitação, cópia preenchida
da proposta de preços (0560813) que só
deveria constar no envelope de proposta,
ressalta a CPL que  a referida proposta tornou-
se pública uma vez que rubricada pela
comissão e pelos licitantes presentes à sessão.
Dessa forma, o equívoco da licitante, ao
antecipar a apresentação de sua proposta,
antes que se consumasse a fase de habilitação,
ocasionou o descumprimento de regra
editalícia e a quebra do sigilo de sua proposta,
conclamando a aplicação do que prescrito na
jurisprudência do TCU, conforme segue:
Em convite, tomada de preços e concorrência,
é ilegal previsão editalícia que estipule a
abertura dos envelopes contendo as propostas
dos concorrentes sem a devida preclusão da
fase de habilitação.
(Acórdão 701/2007 Plenário - Sumário)
Separe a fase de habilitação dos licitantes e a
fase de avaliação das propostas técnicas,
incluindo a exigência de apresentação dos
respectivos documentos comprobatórios em
envelopes separados.
(Acórdão 330/2005 - Plenário) 
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Assinale-se o entendimento da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para
prestação de serviços de consultoria em
licitações e contratos, tal como se colhe no
texto obtido em seu site (Zênite)
"PERGUNTA 1
Apresentando o licitante, em licitação do tipo
menor preço, sua documentação e proposta
em um único envelope, poderá a comissão de
licitação permitir, na sessão de abertura do
certame, o seu desmembramento, isto é, que
se divida o conteúdo desse em dois envelopes
distintos: habilitação e proposta?
REPOSTA
O procedimento licitatório é uma série
preordenada de atos.
Assim é que o art. 43 da Lei nº 8.666/93 prevê
os procedimentos a serem observados, de
maneira ordenada e em caráter seqüencial,
estipulando claramente todas as fases a serem
seguidas pela Administração quando da
realização de uma licitação.
Há, portanto, a imposição de um procedimento
ordenado e a intenção legislativa de que
apenas após a conclusão de uma etapa se
passe à seguinte. Ou seja, o procedimento
licitatório está concatenado em fases distintas,
as quais se colocam umas como pressupostos
das outras.
Aliás, o § 4º do art. 41 da Lei de Licitações e
Contratos, bem como o § 5º do seu art. 43
evidenciam a ideia da preclusão das fases da
licitação.
Na licitação do tipo menor preço, o
procedimento licitatório se divide em duas
fases distintas, a saber, habilitação de
licitantes e classificação de propostas.
É preciso, portanto, que primeiro a
Administração verifique a capacidade e a
idoneidade dos licitantes em contratar –
habilitação – e somente em um segundo
momento passe à análise das propostas
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daqueles considerados aptos na fase
preliminar, aferindo, então, o atendimento das
especificações exigidas no instrumento
convocatório e o preço propriamente dito.
A Lei prevê expressamente esse
procedimento, como se vê do teor dos incisos
do art. 43 a seguir reproduzidos:
"Art. 43. A licitação será processada e julgada
com observância dos seguintes procedimentos:
I - abertura dos envelopes contendo a
documentação relativa à habilitação dos
concorrentes, e sua apreciação;
II - devolução dos envelopes fechados aos
concorrentes inabilitados, contendo as
respectivas propostas, desde que não tenha
havido recurso ou após sua denegação;
III - abertura dos envelopes contendo as
propostas dos concorrentes habilitados, desde
que transcorrido o prazo sem interposição de
recurso, ou tenha havido desistência expressa,
ou após o julgamento dos recursos interpostos;
IV - verificação da conformidade de cada
proposta com os requisitos do edital e,
conforme o caso, com os preços correntes no
mercado ou fixados por órgão oficial
competente, ou ainda com os constantes do
sistema de registro de preços, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de
julgamento, promovendo-se
a desclassificação das propostas desconformes
ou incompatíveis;".
Em virtude do procedimento previsto em lei,
impor a finalização de uma fase - habilitação -
para passagem à subseqüente - proposta - é
que se exige a apresentação da documentação
para a habilitação em um envelope e a
proposta em outro, envelopes distintos,
portanto. Até mesmo porque o licitante que for
inabilitado não poderá participar da fase
seguinte e terá devolvido o envelope contendo
sua proposta.
Vê-se, pois, que não há como se admitir a
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apresentação da documentação e da proposta
em um único envelope, e que o licitante que
incorrer em erro deve responder por ele e por
suas conseqüências, não sendo lícito à
Administração, diante da entrega de um
só envelope por parte de um licitante, vir a
desmembrá-lo a fim de dividir o seu conteúdo
e tornar o licitante apto a participar do
certame.
Ademais, não se pode esquecer de que com a
abertura desse único envelope apresentado
quebrou-se o sigilo da proposta, tornando-se
público, previamente, o preço do licitante."
Assim, parece a esta AJ-DG haver fundamento
para a inabilitação da empresa Planenge
Engenharia LTDA.
B) Quanto à licitante que  não apresentou a
declaração exigida no item 4.2. Declaração de
inexistência de fato superveniente impeditivo
da habilitação (anexo III); parece a esta AJ-DG
que não deve ter outra sorte, considerando
que as licitações devem ser realizadas com
respeito ao princípio da vinculação ao
instrumento convocatório – Art. 3º da Lei nº
8.666/93; considerando ainda que só se deve
adjudicar o objeto à licitante que estiver em
conformidade com todas as exigências do
Edital.
Com efeito, o §3º, do  Art. 43, da Lei nº 8.666,
veda a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originalmente
da proposta:  
 "Art. 43. A licitação será processada e julgada
com observância dos seguintes procedimentos:
(...)
§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer
ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar
originariamente da proposta."
Dessa maneira, parece a estea AJ-DG não
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ser juridicamente viável a realização de
diligência tendente a possibilitar a juntada de
documento ou informação que, originalmente,
deveria constar da proposta. Nesse sentido:
Acórdão TCU nº 918/2014-Plenário.
Ademais, ao se permitir a juntada de
documento que tal, estar-se-ia incorrendo na
quebra da isonomia, posto que a todos os
licitantes foi imposto que apresentassem
referida declaração, pelo que  parece a esta
AJ-DG haver fundamento para a inabilitação da
empresa  Farias Fernandes Engenharia LTDA.
C)com relação à licitante GM Engenharia
LTDA – EPP, que consta no SICAF ( 0560811)
com ocorrência impeditiva
indireta registrada pela Superintendência
Regional da Receita Federal da 9ª região, de
declaração de inidoneidade (Lei 8666/93, art.
87, inciso IV) com âmbito na administração
pública, com prazo inicial em 23/10/2018, tem-
se que para análise da questão há que trazer
aos autos as informações contidas no SICAF 
relativas à empresa T & P Engenharia Ltda.
(CNPJ nº 14.180.300/0001-04), em face do
vínculo entre sócios, conforme consta no
SICAF (0560511) que pode configurar
restrição à contratação da empresa GM
Engenharia Ltda.

Após análise da manifestação técnica acima consignada, DECIDE a
CPL:
A)Planenge Engenharia LTDA-ME, CNPJ n.º 13.248.873/0001-
60, apresentou proposta de preços no envelope de habilitação, em
desacordo com as exigências editalícias, o que implica em sua
INABILITAÇÃO do certame, uma vez que não há possibilidade de
emenda ao erro cometido pela licitante.
B)Faria Fernandes Engenharia LTDA, CNPJ n.º
19.457.228/0001-33, deixou de apresentar a declaração exigida no
item 4.2 do Edital, (Declaração de Inexistência de Fato
Superveniente Impeditivo da Habilitação-Anexo III), acarretando
também o descumprimento dos termos editalícios, o que implica em
sua INABILITAÇÃO do certame, em observância ao princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.
C)GM Engenharia LTDA – EPP, CNPJ n.º 22.350.092/0001-72,
apesar de ter apresentado toda documentação exigida, foi constatado
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impedimento indireto da licitante, com declaração de inidoneidade
(lei 8.666/93, art. 87, inciso IV) no âmbito da Administração Pública.
Esta Comissão, seguindo recomendação da Assessoria Jurídica,
emitiu o SICAF relativo a empresa T&P ENGENHARIA LTDA, CNPJ
Nº 14.180300/0001-04, constatando que de fato, encontra-se
registrado no sistema o impedimento de licitar, ressaltando-se que,
após esta CPL ter diligenciado a empresa licitante GM
ENGENHARIA, em atenção ao que dispõe o art. 29, da IN MPOG nº
03/2018 (0562828), a destacada empresa formulou pedido de
desistência do certame (0563195), o que é possível na presente fase
do procedimento, a teor do que dispõe o item 3.7 do edital, razão pela
qual a CPL decide acolher o pedido de desistência, EXCLUINDO do
certame a empresa GM ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º
22.350.092/0001-72.
D)Noutro giro, a CPL decide HABILITAR as empresas Porsan
Engenharia Projetos e Consultoria, CNPJ n.º
13.923.606/0001-40, Economica Engenharia e Obras LTDA,
CNPJ n.º 72.544.711/0001-38, Geometrie Projetos e Serviços
de Urbanismo e Arquitetura LTDA, CNPJ n.º
15.289.250/0001-60 e Engfort Consultoria e Engenharia
LTDA, CNPJ n.º 26.672.940/0001-10, por atenderem as
exigências editalícias constantes do item 4 e seus subitens, do Edital
da TP nº 03/2019.
Registre-se que em relação a empresa Engfort Consultoria e
Engenharia LTDA, CNPJ n.º 26.672.940/0001-10, a CPL
procedeu a digitalização e inserção do Anexo IX nesta data
(0563192), vez que o mesmo deixou de ser digitalizado no momento
da juntada dos demais documentos habilitatórios da aludida empresa
(0560801). Nada mais havendo a tratar, foi ENCERRADA a sessão
às 12h15min e lavrada a presente ata, que vai assinada pelos
membros da Comissão. Encaminhem-se os autos à unidade
competente para a devida publicidade do resultado, nos termos da
presente ata e em obediência a legislação de regência, pedindo vênia
para solicitar que observados os prazos legais e inexistindo
manifestação recursal, que a data da abertura para proposta de
preços seja marcada com a maior brevidade possível. Registre-se,
por fim, que os envelopes contendo as propostas de preço continuam
em poder da CPL, devidamente lacrados e rubricados
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 05/07/2019, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 05/07/2019, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 05/07/2019, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563222 e o código CRC 4A735C25.
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DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2019.
Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado da

habilitação, consignado na Ata CPL 0563222 e, após
transcorrido o prazo de que trata o art. 109, I, "a", da Lei nº
8.666/93, sem que tenha sido apresentado recurso, publicar o
aviso relativo à sessão de julgamento das propostas, a ser
realizada no primeiro dia útil subsequente.observando o
disposto no art. 43, III, da referida Lei.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2019, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0563300 e o código CRC C529314C.

0001325-42.2019.6.02.8000 0563300v1
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AV I S O
PREGÃO Nº 20/2019

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa para prestação de serviços de atendimento telefônico, de forma
continuada, no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO apresentado pela empresa PERSONNALITE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA ,
Adjudicado e Homologado pelo Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresa
vencedora: G.S.I - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ: 15.219.654/0001-88, que ofertou
o valor total anual para o grupo de R$ 239.030,64, conforme Decisão 8456754, constante
do PAe/SEI 0003777-20.2019.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista
franqueada a todos os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 05/07/2019) 090027-00001-2019NE800008

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0021050-46.2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não
perigosos, gerados nas dependências do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
abrangendo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final
ambientalmente adequada, de acordo com as especificações e condições constantes do
Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 08/07/2019 das 09h00 às 17h00.
Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00024-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 08/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/07/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 05/07/2019) 90027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.; Objeto do
4º Termo Aditivo: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses e proceder
a acréscimos de materiais na Planilha de Preços e Consumo Estimado de Materiais
Elétricos, constante do Anexo I do Contrato original, adequando, proporcionalmente, o
item 6.1, relativo ao "Preço"; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II c/c art.65, inc. I, alínea
"a" e § 1°, ambos da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.37.04; Data da assinatura:
24/06/2019; Proc. nº TRF2-EOF-2015/00192; Contrato nº 036/2016.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda. -
EPP.; Objeto do 3º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por
mais 02 (dois) meses; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93; Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elemento de Despesa:
3.3.90.39.90; Data da assinatura: 19/06/2019; Proc. nº TRF2-EOF-2016/00041; Contrato n°
033/2016.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Vinil Engenharia e Serviços Ltda.; Objeto: Prover
serviços de limpeza e conservação, jardinagem, mensageria, operador de copiadora,
auxiliar de almoxarife e de copeiragem, com fornecimento de mão de obra profissional,
materiais e equipamentos, nas dependências dos Prédios deste E. Tribunal e demais
logradouros; Fundamento legal: Art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93; Modalidade de
Licitação: Dispensa de Licitação; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 3.3.90.37.02;
Programa de Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Valor Global Estimado do Contrato é de R$
R$ 5.524.499,98 (cinco milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa
e nove reais e noventa e oito centavos); Data da assinatura: 01/07/2019; Proc. n.º TRF2-
EOF-2017/00506; Contrato nº 028/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: CONSULTOC - Consultoria e Treinamento Ltda - EPP.;
Objeto: Prestação de serviço de monitoramento de notícias sobre este E. Tribunal e Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo; Fundamento legal: Lei nº 10.520/02 e o
Decreto nº 5.450/05; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 154/2018; Crédito
Orçamentário: Elemento de Despesa: 33.90.39.49; Programa de Trabalho:
02.131.0569.219I.6013; Valor Global do Contrato é de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e
sessenta reais); Data da assinatura: 28/06/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00377; Contrato
nº 027/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Madnorte Materiais de Construção Ltda. - ME.;
Objeto: Fornecimento e instalação de piso vinílico em réguas em diversos gabinetes de Juiz
do TRF- 2ª Região, situado a Rua do Acre nº 80, Centro do Rio de Janeiro; Fundamento
legal: Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05; Modalidade de Licitação: Pregão
Eletrônico nº 106/2018; Crédito Orçamentário: Elemento de Despesa: 4.4.90.51.92;
Programa de Trabalho: 02.122.0569.14YQ.3341; Valor Global do Contrato é de R$ R$
23.937,20 (vinte e três mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte centavos); Data da
assinatura: 03/07/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00248; Contrato nº 029/2019.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000618, emitida em 07/06/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: R.S. COM. DE MADEIRAS E MATS. DE CONSTRUÇÃO EIRELI. Objeto: aquisição
de materiais para o sistema de combate a incêndio (Ata n.º 010/2019). Modalidade de
Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 639,80 (seiscentos e trinta e nove reais e oitenta centavos). Proc. nº TRF2-
EO F - 2 0 1 8 / 0 0 4 7 5 . 0 2 .

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000651, emitida em 19/06/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: THE BEST PHARMA LTDA. Objeto: Aquisição de medicamentos e produtos
farmacêuticos (Ata n.º 006/2019 - SJ/RJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
2.766,93 (dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos). Proc.
nº TRF2-EOF-2019/00088.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0008324-49.2019.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.008.10.2019, firmado em 04/07/2019; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78; JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: SOLUTI - SOLUCÕES EM
NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A., CNPJ nº 09.461.647/0001-95; Objeto: prestação de serviço
de emissão de Certificados Digitais A3, e-CPF, padrão ICP-Brasil, Cert-Jus em mídia token ou
em nuvem e fornecimento de dispositivos do tipo token USB para armazenamento de
certificado digital; Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$
363.468,49; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 013/2019-RP, com fundamento
na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo TRF3ªR, o Sr. Paulo Roberto Serraglio Júnior, Diretor-
Geral do TRF 3ª Região, Dra. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, Juiza Federal Diretora do
Foro da Seção Judiciára de São Paulo, Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Fe d e r a l
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul e pela Fornecedora, o Sr.
Eduardo Pereira dos Santos, Procurador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0000353-02.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 25/2019. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 20/2019. Fornecedor: W. & M. PUBLICIDADE LTDA, CNPJ nº
01.527.405/0001-45. Validade: de 08/07/2019 a 08/07/2020.

. Item D ES C R I Ç ÃO UNID QUANT V.UNIT TOTAL (R$)

. G1 1 Publicação de avisos (9 X 7 cm) Und 100 153,99 15.399,00

. 2 Publicação de editais (10 x 12 cm) Und 10 170,00 1.700,00

. Valor Global da Ata: R$ 17.099,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-Presidente do TRE/AL, no

Exercício da Presidência, homologou, em 04/07/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº
25/2019, cujo objeto é aquisição de no-breaks e estabilizadores de pequeno porte, que foi
adjudicado à empresa VLP INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA, CNPJ nº 12.215.178/0001-39, o
item 1, 140 unidades, pelo valor total de R$ 41.020,00 e à empresa RR VISION COMERCIAL
LTDA, CNPJ nº11.514.554/0001-23, o item 2, 80 unidades, pelo valor total de R$ R$
25.122,40. Fundamento legal: art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 5 de julho de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

PA SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000.
A Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL torna público o resultado da

habilitação das empresas interessadas no procedimento licitatório em epígrafe. Foram
habilitadas as empresas PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA, CNPJ
13.923.604/0001-40, a empresa ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA., CNPJ
72.544.711/0001-38, a empresa GEOMETRIE PROJETOS E SERVIÇOS DE URBANISMO E
ARQUITETURA LTDA, CNPJ 15.289.250/0001-60 e a empresa ENGEFORT CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA., CNPJ 26.672.940/0001-10. Foram inabilitadas as empresas: PLANENGE
ENGENHARIA LTDA-ME, CNPJ 13.248.873/0001-60 e FARIA FERNANDES ENGENHARIA LTDA,
CNPJ 19.457.228/0001-33, e, ainda, excluída (devido ao pedido de desistência formulado)
a empresa GM ENGENHARIA LTDA-EPP, CNPJ 22.350.082/0001-72. A ata de julgamento
encontra-se disponível no site: www.tre-al.jus.br/transparencia.

Maceió, 5 de julho de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituto

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 7747/2019. Objeto: Contratação da empresa ESCOLA DE
NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.774.090/0001-17.
Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, II, c/c
art. 13, VI, da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores. VALOR R$ 26.400,00 (vinte e seis
mil e quatrocentos reais). Data da Autorização: 01/07/2019. Data da Ratificação:
03/07/2019, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 70003

Nº Processo: 4729. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de
material de consumo - material de elétrico e eletrônico, conforme descrições e
quantidades constantes no Anexo I do Termo de Referência n. 018/2019-SEALM/TRE-
AM.. Total de Itens Licitados: 66. Edital: 08/07/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av
Andre Araujo N.200, Aleixo - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00022-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 08/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 24/07/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/07/2019) 70003-00001-2019NE000118
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2019.
 
À SAPEV
 
Prezados,
 
Encareço que seja certificado nos autos sobre

eventual interposição de recurso quanto ao resultado da
habilitação retratada na Ata, evento 0563222, considerando a
publicidade veiculada no evento 0563633.

Posteriormente, retornem-me os autos
Cordialmente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 16/07/2019, às 13:44, 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
0566575 e o código CRC 5EAB8DD7.

0001325-42.2019.6.02.8000 0566575v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.

À SAD, após decurso do prazo para recurso. Para demais providências.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/07/2019, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567365 e o código CRC 1D5A8EF0.

0001325-42.2019.6.02.8000 0567365v1
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, após consultas
realizadas no Sistema Eletrônico de Informação (SEI!), utilizando-se
como parâmetro o intervalo de 08 (oito) a 16 (dezeseis) de julho de
2019, não houve interposição de recurso quanto ao Resultado de
Habilitação da Tomada de Preços n.º 03/2019, publicado no Diário
Oficial da União - Seção 3, em 08/07/2019, evento 0563633. Do que,
para constar, eu, Fernando Antônio Pimentel de Barros, Chefe da
Seção Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, lavrei a
presente certidão. 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 16/07/2019, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567401 e o código CRC 8E324A3C.

0001325-42.2019.6.02.8000 0567401v5
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.
À SAD,
Senhor Secretário,
Firmado na certidão da SAPEV, retratada no

evento 0567401, evoluo os autos a Vossa Senhoria,
encarecendo que seja encaminhado para  marcação e
publicidade de data para abertura das propostas de preços,
devendo considerar a existência de concorrente sediada em
outra unidade federativa.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 16/07/2019, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567489 e o código CRC EF920AF8.

0001325-42.2019.6.02.8000 0567489v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.
Retornem os autos à SLC, nos termos de nosso

Despacho 0563300, devendo marcar a sessão de julgamento
das propostas para o próximo dia 19, observando o horário de
expediente do Órgão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/07/2019, às 15:06, 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
0567512 e o código CRC 5ABFD4D4.
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

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

Data de envio: 16/07/2019 15:40:52
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Ofício: 5401881
Data prevista de publicação: 17/07/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

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

11852454 Abertura proposta de preços. TP 03-2019.rtf
572df6053d9b1f19
f859af2bb952b11d

3,00 R$ 99,12

Total da matéria 3,00
R$

99,12

11852456
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 30-2016
-Prorrogação.rtf

e52467b50f9cc622
f4a7c4ac9438f570

3,00 R$ 99,12

Total da matéria 3,00
R$

99,12

11852457 Extrato do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 40-2014.rtf
74faa0d457777101
b20f3462504090fb

3,00 R$ 99,12

Total da matéria 3,00
R$

99,12

11852458
Aviso de Homologação TP 02-2019 (PA SEI
0003590-51.2018 ).rtf

4b675f96c7f49a66
16d7ab7ae541b8ce

4,00
R$

132,16

Total da matéria 4,00
R$

132,16

11852459
Extrato Ata de Registro de Preços nº 06-A-2019-VLP
INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.rtf

2cb0ff79b9f7340f
809ac908a1869eb1

4,00
R$

132,16

Total da matéria 4,00
R$

132,16

11852460
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 41-2018-
ABTEC ENGENHARIA LTDA-EPP.rtf

4e5f24c9ea1d3a6c
d264fb5c9b974d89

3,00 R$ 99,12

Total da matéria 3,00
R$

99,12

TOTAL DO OFICIO 20,00
R$

660,80

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5401881

1 de 1 16/07/2019 15:41
Comprovante de envio de matéria (Imprensa Nacional) (0567646)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 1549



Publicação do Aviso no DOU (0568053)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 1550



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019071800124
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000694, emitida em 11/07/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: WORD LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI.
Objeto: Aquisição de material de expediente (Ata 044/2019). Modalidade de Licitação: Lei
nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00127.02.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0032666-95.2017.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.014.11.2018 ao
Contrato nº 04.014.10.2018; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., CNPJ nº
03.506.307/0001-57; Objeto: prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses,
com o acréscimo do valor contratual até o limite de 25%; Fundamento Legal: art. 65, Inciso
I alínea "b" e § 1º, da Lei nº 8.666/1993, e nos termos do art. 57, Inciso II da mesma lei,
Cláusula Décima Segunda do contrato originário; Data de assinatura: 15/07/2019; Vigência:
12 meses, a partir de 15/07/2019 a 15/07/2020; Valor total: R$ 364.512,58; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 047/2017; Signatários: pelo Contratante, Sra. Marisol Ávila
Ribeiro, Diretora-Geral em exercício; pela Contratada, Sr. Diego da Silva Gonçalves e Sr.
Luciano Rodrigo Weiand, Procuradores.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0009958-17.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.015.11.2018 ao
Contrato nº 04.015.10.2018; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: ALFASISTEMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP,
CNPJ nº 02.238.641/0001-04; Objeto: prorrogação do prazo de vigência; Fundamento Legal:
art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 16/07/2019; Vigência: de
27/07/2019 a 09/12/2019; Procedimento Licitatório: fundamento no artigo 24, inciso I da
Lei 8.666/1993; Signatários: pelo Contratante, Sra. Marisol Ávila Ribeiro, Diretora-Geral, em
exercício; pela Contratada, Sr. Rodney Perina Santos, Sócio.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019

PROCESSO SEI Nº 0009453-89.2019.4.03.8000. Objeto: Aquisição de café torrado e moído.
Obtenção do edital: a partir de 19/07/2019, às 14h00, no endereço eletrônico
http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e Licitações,
situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo -
SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1073/4/5, das 11h00 às

19h00. Recebimento das propostas: até 02/08/2019, às 11h30, no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 02/08/2019, às 11h30.

São Paulo-SP, 17 de julho de 2019.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Segundo ao Contrato nº 19/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: Ivete Ferronatto Folli. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato, cujo
objeto é a prestação de serviços de lavanderia, por mais 12 meses, a partir de 27/07/2019.
DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; ND 3390.39 e 2018NE500272. VALOR TOTAL: R$
5.585,40. PA: 0006603-40.2016. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo, em 17/07/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Segundo ao Contrato nº 20/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: CERT LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de operação e
manutenção preventiva dos sistemas de condicionamento de ar e ventilação do prédio-
sede do TRF4. OBJETO DO TERMO ADITIVO: a) Prorrogação da vigência contratual por mais
12 (doze) meses, a partir de 04/08/2019; b) Supressão dos custos não renováveis, com a
adequação do percentual do item "aviso prévio trabalhado" e ajuste dos valores do
módulo V - Insumos Diversos, das planilhas de custos e formação de preços, conforme
memórias de cálculo 4713923 e 4715123 e Planilha de Custos e Formação de Preços
4716200. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; ND 3390.37 e 2019NE510180, de 15/07/2019.
VALOR TOTAL: R$ 493.029,60. PA: 0003749-05.2018. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho,
Diretor Geral, em 17/07/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 05/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF de 1ªInstância em PE, JF de 1ª Instância em RN, JF de 1ª Instância em CE.
Fornecedor: PSS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME. CNPJ: 15.345.712/0001-10. Objeto:
Aquisição de memórias e lâminas. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002, Dec. n°
3.555/2000, Dec. n° 5.450/2005, LC n° 123/2006, Dec. n° 8.538/2015, Dec. n° 7.892/2013,
Dec. n° 7.174/2010, IN. n° 04/2014-SLTI/MPOG, Res. n° 00279/2013-CF-RES e Lei. n°
8.666/1993; Pregão n° 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 0002711-84.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Preço
global registrado: R$ 149.600,00(cento e quarenta e nove mil e seiscentos reais). Vigência:
12(doze)meses. Assinatura: 10/07/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªR, e Cezar Lins Dias Santiago, representante da PSS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
ME.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 06/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF de 1ª Instância em PE, JF de 1ª Instância em RN, JF de 1ª Instância em CE.
Fornecedor: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ:
03.535.902/0001-10. Objeto: Aquisição de memórias e lâminas. Fundamento Legal: Lei n°
10.520/2002, Dec. n° 3.555/2000, Dec. n° 5.450/2005, LC. n° 123/2006, Dec. n° 8.538/2015,
Dec. n° 7.892/2013, Dec. n° 7.174/2010, IN. n° 04/2014-SLTI/MPOG, Res. n° 00279/ 2013-
CF-RES e Lei.n° 8.666/1993; Pregão n° 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 0002711-
84.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Preço global registrado: R$ 3.642.933,72(três milhões,
seiscentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e dois
centavos). Vigência: 12(doze)meses. Assinatura: 15/07/2019. Assinam: Edson Fernandes
Santana, Diretor Geral-TRF5ªR, e José Queiroz dos Santos Junior, representante da
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 07/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF de 1ª Instância em PE, JF de 1ª Instância em RN, JF de 1ª Instância em CE.
Fornecedor: GENIUS INFORMÁTICA E COMÉRCIO EM GERAL EIRELI. CNPJ: 31.305.424/0001-
98. Objeto: Aquisição de memórias e lâminas. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002, Dec.
n° 3.555/2000, Dec. n° 5.450/2005, LC. n° 123/2006, Dec. n° 8.538/2015, Dec. n°
7.892/2013, Dec. n° 7.174/2010, IN n° 04/2014-SLTI/MPOG, Res. n° 00279/2013-CF-RES e
Lei. n° 8.666/1993; Pregão n° 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 0002711-84.2019.4.05.7000-TRF5ªR.
Preço global registrado: R$ 53.400,00(cinquenta e três mil e quatrocentos reais). Vigência:
12(doze)meses. Assinatura: 11/07/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªR, e Renato Pereira Simões, representante da GENIUS INFORMÁTICA E COMÉRCIO EM
GERAL EIRELI.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 08/2019. Órgão Gerenciador: TRF5ªR. Órgãos
Participantes: JF de 1ª Instância em PE, JF de 1ª Instância em RN, JF de 1ª Instância em CE.
Fornecedor: A.C. BATISTA INFORMÁTICA EIRELI. CNPJ: 22.739.812/0001-96. Objeto:
Aquisição de memórias e lâminas. Fundamento Legal: Lei n° 10.520/2002, Dec. n°
3.555/2000, Dec. n° 5.450/2005, LC. n° 123/2006, Dec. n° 8.538/2015, Dec. n° 7.892/2013,
Dec. n° 7.174/2010, IN n° 04/2014-SLTI/MPOG, Res. n° 00279/2013-CF-RES e Lei. n°
8.666/1993; Pregão n° 13/2019-TRF5ªR; PAV n° 0002711-84.2019.4.05.7000-TRF5ªR. Preço
global registrado: R$ 615.000,00(seiscentos e quinze mil reais). Vigência: 12(doze)meses.
Assinatura: 15/07/2019. Assinam:Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR, e Alice
Cristiane Batista, representante da A.C. BATISTA INFORMÁTICA EIRELI.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2° Termo Aditivo ao Contrato n° 32/2017. Contratante: TRF da 5ª Região.
Contratada: NATIFLORA PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 00.530.036/0001-87. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze) meses. Fundamento Legal:
Pregão n° 11/2017; PAV n° 0006631-66.2019.4.05.7000-TRF5ªR.; art. 57, II da Lei
8.666/1993. Valor: R$ 424.201,80 (quatrocentos e vinte e quantro mil, duzentos e um reais
e oitenta centavos). Recursos Orçamentários: PT n° 107775, ED n° 339037.01. Vigência:
28/09/2019 até 27/09/2020. Assinatura: 15/07/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana,
Diretor Geral-TRF5ª R.e Nathalie Mendonça Ribeiro, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato n° 09/2017. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. CNPJ: 59.456.277/0001-76. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência do Contrato por mais 06(seis)meses. Fundamento Legal: PAV n° 0005967-
35.2019.4.05.7000-TRF5ªR.; art. 57, II da Lei 8.666/1993. Vigência: 1°/08/2019 até
31/01/2020. Valor do Contrato: R$ 267.265,02 (duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e
sessenta e cinco reais e dois centavos). Recursos Orçamentários: PT n° 085339; ED n°
339040.21 Assinatura: 10/07/2019. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-
TRF5ªR. e Pedro José Boarati, Representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TRE/AL n° 06-B/2019; Proc. SEI nº 0000735-65.2019.6.02.8000; PE nº 25/2019; Fund. Legal:
Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura:
12/07/19; Objeto: Registro de Preços de material de informática - estabilizador; Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca/modelo, unidade, quantidade, valor unitário,
valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 25/2019, no site: www.tre-al.jus.br -
Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); RR VISION
COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 11.514.554/0001-23, Item 2, BMI/MICROLINE 2ML1500B1-
AUTOMÁTICO, Unidade, 80, R$ 314,03, R$ 25.122,40.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Aviso relativo à TP nº 03/2019, publicado no DOU, Seção 3, em 17/07/2019,
pág. 131, onde se lê: "...abertura dos envelopes...ocorrerá no dia 19/07/2019, às
14h(horário local), leia-se:"...abertura dos envelopes...ocorrerá no dia 19/07/2019, às 9h
(horário local).

Maceió, 17 de abril de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
09/07/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual e futura aquisição de
material de consumo (Processamento de Dados) para suprir as demandas normais do
estoque da Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá Total de Itens
Licitados: 00013 Novo Edital: 18/07/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Mendonca
Júnior, Nr. 15602, Bairro Central MACAPA - AP. Entrega das Propostas: a partir de
18/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
31/07/2019, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ADRIANO LIMA DE SOUSA
Pregoeiro

(SIDEC - 17/07/2019) 070029-00001-2019NE000067

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 1895/2018 TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
15/2018, prestação de serviços de publicação em jornal de circulação nacional.
CONTRATADA: W&M PUBLICIDADE LTDA EPP. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e
alterações posteriores, em especial o seu Art. 57, II. Do Objeto: alterar o caput da
CLÁUSULA SÉTIMA (DO PREÇO) e o caput da CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA (DA VIGÊNCIA).
Preço: o valor unitário de R$ 23,60 (vinte e três reais e sessenta centavos), bem como o
valor anual estimado de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), a partir de
23/07/2019. Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 23/07/2019 a 22/07/2020. Data da
Assinatura: 12/07/2019. Assinam: Desdor JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo
Contratante, e a Sra. MIRNA MARTINS DE CARVALHO LOPES, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 7024/2019. Objeto: Contratação da ESCOLA DE NEGÓCIOS
CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. CNPJ nº 07.774.090/0001-17. Contratante:
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei
n. 8.666/93 e alterações posteriores. Valor R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais).
Data da Autorização: 11/07/2019, pelo Diretor-Geral, Júlio Briglia Marques. Data da
Ratificação: 16/07/2019, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.
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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 julho de 2019.
À CPL, após publicação do Aviso de Abertura das

Propostas, bem como do Aviso de Retificação no DOU e no
site do TRE/AL, para continuidade do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 18/07/2019, 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
0568856 e o código CRC 7C29BF03.

0001325-42.2019.6.02.8000 0568856v1
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/CPL

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DAS EMPRESAS
HABILITADAS – Tomada de Preços nº 03/2019 - Processo SEI Nº 0001325-

42.2019.6.02.8000

 

 

 

 
Aos 19 (dezenove) dias do mês de julho de 2019, às 9h00min, na sala
de Pregão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na
Rua Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL., reuniu-se a CPL
(Comissão Permanente de Licitação), constituída por meio da
Portaria 291/2018, composta pelos membros Lucas Cavalcanti
Gomes, Presidente, e Emmanuel Constantino Tenório de Lima
e José Joel Ferreira de Oliveira, membros titulares, com a
finalidade de abrir as propostas de preços das empresas que
restaram habilitadas no certame, conforme ata constante no evento
n.º 0563222. Registra-se que não houve interposição de recurso, a
teor da certidão firmada no evento n.º 567401, bem como foi
marcada e dada publicidade quanto a presente data para abertura
das propostas de preços, evento n.º 0568852. No mais, registre-se
que não houve a presença de representantes das empresas
remanescentes nesta sessão. Constatada a integridade dos lacres,
foram abertas as propostas de preços revelando-se em ordem
crescente as seguintes ofertas: a) Porsan Engenharia Projetos e
Consultoria, CNPJ n.º 13.923.606/0001-40, com valor R$
64.449,52; b) Geometrie Projetos e Serviços de Urbanismo e
Arquitetura LTDA, CNPJ n.º 15.289.250/0001-60, com valor
R$ 65.488,34; c) Economica Engenharia e Obras LTDA, CNPJ
n.º 72.544.711/0001-38, com valor R$ 69.761,25; d) Engfort
Consultoria e Engenharia LTDA, CNPJ n.º 26.672.940/0001-
10, com valor R$ 75.466,42. Considerando a apresentação das
planilhas orçamentárias que sustentam os preços ofertados,
colacionado aos autos, eventos 0569382, 0569382, 0569390 e
0569392, submetemos o feito ao setor competente, para análise de
sua conformidade contábil, e posterior devolução dos autos para
julgamento e proclamação do resultado do certame. Em seguida, a
CPL deliberou SUSPENDER a sessão às 10h19min e lavrada a
presente ata, que vai assinada pelos membros da Comissão.
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Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 19/07/2019, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 19/07/2019, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 19/07/2019, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569359 e o código CRC DD12272E.
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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 julho de 2019.
À ACAGE,
 
Senhora Coordenadora,
 
Submeto os autos para análise das propostas

apresentadas, nos termos constantes da ata 0569359.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 19/07/2019, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569397 e o código CRC 07342404.

0001325-42.2019.6.02.8000 0569397v1
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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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Análise planilha. TP nº 03/2019

 

Parecer nº 1434 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de análise de planilhas constantes das

propostas de preços encaminhas por licitantes, relativas à
Tomada de Preços nº 03/2019, que tem por objeto a
contratação de empresa do ramo da engenharia com o
objetivo de elaborar os Projetos Complementares Executivos
para a reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.

Após análise das propostas, observamos:
 
Porsan - 0569382
Valor da proposta: R$ 64.449,52 (sessenta e quatro

mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois
centavos)

Planilha orçamentária (Anexo I - C)
Verificando os dados da planilha, observamos que,

na verdade, as colunas "valor unitário" e "valor total"
contemplam os valores dos serviços já considerando a
inclusão do BDI. Na parte inferior da tabela é discriminado o
montante total da proposta R$ 64.449,52 (sessenta e quatro
mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois
centavos), antes e depois da aplicação do BDI.

Outrossim, observa-se, ainda, que foi considerado
para o serviço "03 - Projeto de climatização" a área de R$
3.392,08 m2, divergindo dos dados constante do Anexo I- C do
Edital desta Tomada de Preço (página 34 - 0554076), que
apresenta para este serviço o total de 2.400,00 m2. Tal
equívoco tem reflexo no valor total cotado para o serviço.

Cronograma físico-financeiro (Anexo I - D)
É apresentada a entrega do serviço "6 - Caderno de

encargos" para 45 dias, divergindo da tabela constante do
Anexo I - D do Edital desta Tomada de Preço (página 35 -
0554076) que prevê esta entrega para 15 dias.

Planilha de composição do BDI (Anexo I - E)
Não foi apresentado este anexo.
 
Geometrie - 0569388
Valor da proposta: R$ 65.488,34 (sessenta e cinco

mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro
centavos)

Planilha orçamentária (Anexo I - C)
Foi considerado para o serviço "03 - Projeto de

climatização" a área de R$ 3.392,08 m2, divergindo dos dados
constante do Anexo I- C do Edital desta Tomada de Preço
(página 34 - 0554076), que apresenta para este serviço o total
de 2.400,00 m2. Tal equívoco tem reflexo no valor total cotado
para o serviço.
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Cronograma físico-financeiro (Anexo I - D)
Possui consonância com a tabela constante do

Edital desta Tomada de Preço (página 35 - 0554076).
BDI (Anexo I - E)
A partir dos percentuais informados para os

tributos, observamos que a empresa é optante do Simples
Nacional, devendo observar as alíquotas constantes do Anexo
IV da Lei Complementar nº 123/2006. Para aferição dessas
alíquotas, faz-se necessário que a empresa apresente o último
Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
DAS, demonstrando seu efetivo pagamento de tributos e
contribuições.

 
Econômica Engenharia - 0569390
Valor da proposta: R$ 69.761,25 (sessenta e nove

mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos)
Planilha orçamentária (Anexo I - C)
Opinamos pela regularidade dos cálculos

constantes da citada planilha.
Cronograma físico-financeiro (Anexo I - D)
Para os serviços "1", "2", "3", "4", "5" e "6", as

entregas dos serviços não estão em consonância com os
dados dados constante do Anexo I - D do Edital desta Tomada
de Preço (página 35 - 0554076).

BDI (Anexo I - E)
A partir dos percentuais informados para os

tributos, observamos que a empresa é optante do Simples
Nacional, devendo observar as alíquotas constantes do Anexo
IV da Lei Complementar nº 123/2006. Para aferição dessas
alíquotas, faz-se necessário que a empresa apresente o último
Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
DAS, demonstrando seu efetivo pagamento de tributos e
contribuições.

 
Engfort - 0569392
Valor da proposta: R$ 75.466,42 (setenta e cinco

mil quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois
centavos)

Planilha orçamentária (Anexo I - C)
Opinamos pela regularidade dos cálculos

constantes da citada planilha.
Cronograma físico-financeiro (Anexo I - D)
Possui consonância com os dados constante do

Anexo I - D do Edital desta Tomada de Preço (página 35 -
0554076).

BDI (Anexo I - E)
A partir dos percentuais informados para os

tributos, observamos que a empresa é optante do Simples
Nacional, devendo observar as alíquotas constantes do Anexo
IV da Lei Complementar nº 123/2006. Para aferição dessas
alíquotas, faz-se necessário que a empresa apresente o último
Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
DAS, demonstrando seu efetivo pagamento de tributos e
contribuições.

 
Isto posto, recomendamos a devolução dos autos ao

Senhor Pregoeiro, para as providências devidas.
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
Ao Senhor pregoeiro.
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Raquel  Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 22/07/2019, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 22/07/2019, às 17:36, 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
0569847 e o código CRC 060D1BFC.

0001325-42.2019.6.02.8000 0569847v23
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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 julho de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Informo que por equívoco a fl. 04 da proposta de

preço apresentada pela empresa PORSAN não foi digitalizada,
desta forma, uma vez corrigida a falha detectada e juntada a
composição de BDI (0570022) redireciono os autos à ACAGE
para nova manifestação.

 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 22/07/2019, às 17:58, 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
0570019 e o código CRC 7605E42B.

0001325-42.2019.6.02.8000 0570019v1

  

Despacho CPL 0570019         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 1606



Anexo Proposta PORSAN fl. 04 BDI (0570022)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 1607



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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Análise planilha. TP nº 03/2019

 

Parecer nº 1440 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
À CPL,
 
Em atenção ao Despacho CPL - 0570019, após

análise, registramos regularidade na planilha de composição
do BDI da licitante Porsan, constante do documento Sei
nº 0570022.

 
Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI - ACAGE

 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 22/07/2019, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570033 e o código CRC C5C26EF8.
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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 julho de 2019.
R.H.
Ciente.
À Comissão Permanente de Licitação para

continuidade do feito, após o Parecer 1440 da ACAGE
(0570033).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2019, às 17:13, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570418 e o código CRC 1B749159.

0001325-42.2019.6.02.8000 0570418v1
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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 julho de 2019.
À ACAGE,
 
Senhora Coordenadora,
 
Encaminho os autos com a  juntada de planilha

orçamentária devidamente adequada nos termos apontados
pelo Parecer nº 1440 (0569847), para análise desta unidade
técnica.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 25/07/2019, às 17:11, 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
0572173 e o código CRC 907A262F.
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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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Análise planilha. TP nº 03/2019.

 

Parecer nº 1480 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de análise de planilhas

constantes da proposta de preço encaminhada pela licitante
PORSAN Engenharia e Projetos, relativa à Tomada de Preços
nº 03/2019, que tem por objeto a contratação de empresa do
ramo da engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos
Complementares Executivos para a reforma do antigo edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Considerando os apontamentos constantes de
nossa última análise, Parecer nº 1434 / 2019 - TRE-
AL/PRE/ACAGE - 0569847, a empresa PORSAN Engenharia e
Projetos encaminhou novas planilhas, "Planilha orçamentária
(Anexo I - C)", "Cronograma físico-financeiro (Anexo I - D)" e
"Planilha de composição do BDI (Anexo I - E)",  constantes do
documento Sei nº 0570022, que, após análise, opinamos pela
sua regularidade.

Por oportuno, registramos que, após essas
alterações, a proposta de preço passou de R$ 64.449,52
(sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove reais e
cinquenta e dois centavos) para R$ 61.622,08 (sessenta e um
mil seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos).

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À CPL.
 

Raquel  Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 25/07/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 25/07/2019, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572188 e o código CRC A5C146AA.

0001325-42.2019.6.02.8000 0572188v10
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/CPL

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PROPOSTA DE PREÇOS -
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019-PROCESSO SEI Nº 0001325-

42.2019.6.02.8000

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de 2019, às 18h11min, na
sala de Pregão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado
na Rua Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL, reuniu-se a
CPL (Comissão Permanente de Licitação), constituída por meio da
Portaria 291/2018, composta pelos membros Lucas Cavalcanti
Gomes, presidente, José Joel Ferreira de Oliveira, membro e
Emmanuel Constantino Tenório de Lima, membro, objetivando
dar continuidade ao julgamento da proposta de preço da TP nº
03/2019, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo da
engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos
Complementares Executivos para a reforma do antigo edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com
fornecimento de material e mão de obra, atendendo aos
critérios e às condições gerais e especiais especificados na
TP n.º 03/2019 e seus anexos. Instaurada a sessão, constatou-se
que a Coordenadoria de Controle Interno ultimou à análise contábil
da proposta ajustada da empresa Porsan Engenharia Projetos e
Consultoria, CNPJ n.º 13.923.606/0001-40, eventos nºs
0572172, 0570033 e 0572188, opinando pela sua conformidade,
razão pela qual a CPL DECIDE DECLARAR COMO VENCEDORA
do certame a empresa Porsan Engenharia Projetos e
Consultoria, CNPJ n.º 13.923.606/0001-40, pelo valor de R$
61.622,08 (sessenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais
e oito centavos), nos termos da proposta evento nº 0572172.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 18h23min e
lavrada a presente ata, que vai assinada pelos membros da CPL.
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 25/07/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 25/07/2019, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 25/07/2019, às 18:25, 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
0572221 e o código CRC 8469F5D9.
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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 julho de 2019.
À SAD,
 
Senhor Secretário,
 
Segue Ata de julgamento da TP nº 03/2019 pela

CPL (0572221) para a devida publicidade e demais atos que se
fizerem necessários.

 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 25/07/2019, às 19:29, 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
0572292 e o código CRC E450FFD8.
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Presidência da República

Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias

com as seguintes características:

Data de envio: 26/07/2019 09:36:17

Origem: Setor de Licitações e Contratos

Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE

Ofício: 5417183

Data prevista de publicação: 29/07/2019

Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

Forma de pagamento: Empenho

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

11879377 Aviso Resultado TP 03-2019.rtf
31655c939fb29195

8f70257159140930
5,00 R$ 165,20

Total da matéria 5,00 R$ 165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$ 165,20

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5417183

1 de 1 26/07/2019 09:36
Comprovante de envio de publicação do extrato da Ata no DOU (0572452)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 1623
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000710, emitida em 18/07/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: P R DE CARVALHO COMERCIAL LTDA. Objeto: aquisição de material de
consumo expediente (Ata n.º 037/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 7.003,70
(sete mil e três reais e setenta centavos) Proc. nº TRF2-EOF-2019/00014.10.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000711, emitida em 18/07/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: aquisição de material de
consumo expediente (Ata n.º 038/2019). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 1.177,00
(um mil, cento e setenta e sete reais) Proc. nº TRF2-EOF-2019/00014.11.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 - UASG 90030

Nº Processo: 0005535-50.2019. Objeto: Registro de Preços de Material Bibliográfico. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 29/07/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00029-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/07/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/08/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 26/07/2019) 90030-00001-2019NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000722, emitida em 19/07/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.

Contratada: EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL EIRELI. Objeto: aquisição de

assinatura anual on line das revistas "o pregoeiro" e "negócios públicos". Modalidade

de Licitação: Artigo 64 da Lei nº 8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de

Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339039. Valor total do empenho:

R$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00220.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO ao Contrato nº 37/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRAT A DA :
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBJETO: Prorrogação da vigência do contrato de rede
corporativa Wan, por mais 12 meses, a partir de 24/07/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-
085373, ND 3390.39 e 2019NE500532, datada de 15/07/2019. VALOR TOTAL: R$ 95.209,44.
PA: 0006216-88.2017. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 18/07/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2019 - UASG 70002

Nº Processo: 0001463-36.2019. Objeto: Aquisição imediata dos materiais de consumo e
permanentes especificados no Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato
convocatório.. Total de Itens Licitados: 9. Edital: 29/07/2019 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00. Endereço: Av Antonio da Rocha Viana, 1389, Isaura Parente - Rio
Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00034-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 29/07/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 09/08/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

KARINA DE FREITAS DOTTO GONDIM
Chefe Seção Compras

(SIASGnet - 26/07/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

PROCESSO SEI Nº 0001325-42.2019.6.02.8000. TOMADA DE PREÇOS Nº
03/2019. Em 25/07/2019, a Comissão Permanente de Licitação do TRE-AL declarou
vencedora do certame, cujo objeto é a contratação de empresa do ramo da engenharia
com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares Executivos para a reforma do
antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, a empresa Porsan
Engenharia Projetos e Consultoria, CNPJ n.º 13.923.606/0001-40, pelo valor de R$
61.622,08. A ata de julgamento encontra-se disponível no site do TRE/AL, seguindo o
caminho: www.tre-al.jus.br/ transparência/ gestão de contratações/licitações/tomadas de
preço.

Maceió, 26 de julho de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 40/2016, para execução indireta de prestação de

serviços de segurança eletrônica. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa B. M.

ALARMES LTDA. CNPJ nº 09.411.312/0001-62. Objeto: Altera as Cláusulas Segunda e

Décima Sétima do instrumento principal, para fins de reajuste de valor e de

prorrogação, com a nova vigência no período de 23.08.2019 a 22.08.2020, e o novo

valor anual de R$ 893.189,52 (oitocentos e noventa e três mil e cento e oitenta e nove

reais e cinquenta e dois centavos). DATA DE ASSINATURA: em 26/07/2019. Signatários:

Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP e Roosevelt Ferreira de Barros

Almeida, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 3265/2019-TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 11/2019,
conforme especificado no objeto. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93,
em especial no caput do art. 25, bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde
do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Credenciada: INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS
LTDA - IMAM (CLÍNICA SENSUMED), CNPJ 05.992.464/0001-45. Do Objeto: Prestação de
serviços de diagnóstico por imagem. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta)
meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura: 14/06/2019. Assinam:
Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Credenciante, a Sra. IVETE M E LO
PEIXOTO DE FRANÇA, e o Sr. ABRAHAM MESSOD BENZECRY pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO PAD n.º 6885/2019. OBJETO: Contratação de duas vagas no Congresso Nacional
sobre Microcriminalidade e Combate à Corrupção. FAVORECIDO: N.L Garcia & Cia Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elementos 3.33.90.39.48 e 3.33.90.14.14. Ação 02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 320,00.
RATIFICAÇÃO e CONVALIDAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 25/07/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

AVISO DE PENALIDADE

Nos termos da decisão proferida pela Presidência desta Corte nos autos de nº
18.185/2018, cientifico a empresa PARAGON FARMA LTDA - ME, CNPJ nº 23.313.283/0001-
27, que se encontra em lugar incerto e não sabido, acerca da aplicação da penalidade de
MULTA no valor de R$ 633,90, a ser recolhido pela empresa através de GRU - Guia de
Recolhimento da União, bem como do registro da penalidade no SICAF, ficando seus
representantes legais Sr. Marcelo Lopes da Silva e Sr. João Roberto Batista de Souza,
INTIMADOS quanto à possibilidade de apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados desta publicação. Outrossim, encontra-se disponível para retirada neste Tribunal
a Guia de Recolhimento da União com o valor supramencionado.

LETICIA FIGUEIRA WERNECK
Chefe da Seção de Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 16/2019

O TRE-GO torna público a homologação da licitação, modalidade pregão, forma
eletrônica, nº 16/2019 (PAD nº 12674/2018), que tem por objeto a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços relacionados à saúde bucal, de forma
contínua. Vencedora: CONGONHAS AIR SMILE ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ
07.742.333/0001-35. Data da homologação 25/07/2019. Os autos encontram-se com vistas
franqueadas aos interessados. Goiânia, 26/07/2019.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 - UASG 70023

Nº Processo: PAD 1024/2019. Objeto: Contratação de suporte dos equipamentos de
replicação de dados entre datacenters (VPLEX). Total de Itens Licitados: 2. Edital:
29/07/2019 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70023-5-00029-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/07/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
09/08/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 26/07/2019) 70023-00001-2019NE000039

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 9432/2018. Contrato TRE/GO nº 28/2019. Objeto: Serviços contínuos de
Secretário(a) Recepcionista (CBO 4221-05). Contratada: SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
EIRELI, CNPJ: 07.533.840/0001-69. Valor Global: RS 388.683,40. Fundamento Legal: Lei
10.520/02, Decreto 5.450/05 e Lei 8.666/93. Vigência: 20 meses, contados de18/07/2019.
PT: 02.122.0570.20GP.0052. ND: 339037. Empenho: 2019NE000537, emitido em
10/07/2019. Signatários: Cristina Tokarski Pesijn, Diretora-Geral do TRE/GO em
substituição, pelo Contratante. Andréa Sergio Arruda Diniz, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 8857/2018. Contrato TRE/GO nº 30/2019. Objeto: prestação de serviços de
conservação/manutenção de jardins. Contratada: FLORART PAISAGISMO LTDA, CNPJ:
36.831.212/0001-68. Valor Global: RS 11.000,00. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decreto
5.450/05 e Lei 8.666/93. Vigência: 12 meses, contados de 26/07/2019. PT:
02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039. Empenho: 2019NE000552, emitido em 17/07/2019.
Signatários: Cristina Tokarski Pesijn, Diretora-Geral do TRE/GO em substituição, pelo
Contratante. Marcelo Bueno Fernandes, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
17/07/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de
impressoras multifuncionais, laser ou led, monocromáticas, com suprimento de toner. Total
de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 29/07/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av.
Vitorino Freire S/n Areinha - SAO LUIS - MA. Entrega das Propostas: a partir de 29/07/2019
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2019, às 14h00
no site www.comprasnet.gov.br.

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIDEC - 26/07/2019) 070005-00001-2019NE000030
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, após consultas
realizadas no Sistema Eletrônico de Informação (SEI!), utilizando-se
como parâmetro o intervalo de 29 (vinte e nove) de julho de 2019 a
06 (seis) de agosto de 2019, não houve interposição de recurso
quanto ao Resultado de Julgamento - Extrato da Ata da Tomada  de
Preços n.º 03/2019, publicado no Diário Oficial da União - Seção 3,
em 29/07/2019, evento 0573222. Do que, para constar, eu, João
Hermínio de Barros Neto, Técnico Judiciário, lavrei a presente
certidão. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 06/08/2019, 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
0577248 e o código CRC C4E43BDD.

0001325-42.2019.6.02.8000 0577248v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2019.
 
 
À ACAGE (à DG para ciência)
 
Senhora Assessora,
 
Seguem os presentes autos para análise de

conformidade.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/08/2019, às 19:44, 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
0577259 e o código CRC CCE341DC.

0001325-42.2019.6.02.8000 0577259v1
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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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : TP nº 03/2019.

 

Parecer nº 1606 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhor Assessor Jurídico,
 
Considerando que este procedimento licitatório foi

realizado sob a modalidade Tomada de Preços, onde os
lincitantes apresentam suas propostas em envelopes lacrados;

Considerando que a proposta inicial do licitante
vencedor (0569382) apresentou para o serviço "03 - Projeto
de climatização" uma área de R$ 3.392,08 m2, divergindo dos
dados constante do Anexo I- C do Edital desta Tomada de
Preço (página 34 - 0554076), que apresenta para este serviço
o total de 2.400,00 m2;

Considerando que a referida proposta foi alterada,
tendo como consequência a modificação do valor proposto de
R$ 64.449,52 (sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta
e nove reais e cinquenta e dois centavos) para R$ 61.622,08
(sessenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e oito
centavos) - 0572172;

Solicitamos que essa Assessoria Jurídica se
manifeste sobre a legalidade ou não da referida alteração,
tendo em vista a modalidade da licitação (Tomada de Preços).

 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 09/08/2019, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578907 e o código CRC 51FAEF93.

0001325-42.2019.6.02.8000 0578907v7
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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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : TOMADA DE PREÇOS. PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REFORMA DO ANTIGO EDIFÍCIO SEDE.

 

Parecer nº 1608 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhora Assessora-Chefe da ACAGE,
 
 
Cuida-se da consulta formulada por Vossa Senhoria

(0578907), acerca do ajuste efetuado na proposta da
empresa Porsan Engenharia Projetos e Consultoria, CNPJ n.º
13.923.606/0001-40, no decorrer da Tomada de Preços nº
03/2019, que objetiva  a contratação de empresa do ramo da
engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos
Complementares Executivos para a reforma do antigo edifício
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

Por clareza, reproduz-se citada consulta:
"Considerando que este procedimento
licitatório foi realizado sob a modalidade
Tomada de Preços, onde os licitantes
apresentam suas propostas em envelopes
lacrados;
Considerando que a proposta inicial
do licitante vencedor (0569382)
apresentou para o serviço "03 - Projeto de
climatização" uma área de R$ 3.392,08
m2, divergindo dos dados constante do
Anexo I- C do Edital desta Tomada de
Preço (página 34 - 0554076), que
apresenta para este serviço o total de
2.400,00 m2;

Considerando que a referida proposta foi
alterada, tendo como consequência a
modificação do valor proposto de R$
64.449,52 (sessenta e quatro mil
quatrocentos e quarenta e nove reais e
cinquenta e dois centavos) para R$
61.622,08 (sessenta e um mil seiscentos e
vinte e dois reais e oito centavos) -
 0572172;
Solicitamos que essa Assessoria Jurídica
se manifeste sobre a legalidade ou não da
referida alteração, tendo em vista a
modalidade da licitação (Tomada de
Preços)."
 

Trata-se, como se depreende da consulta acima, de
correção de erro material, de fácil constatação, em que a
licitante digitou erroneamente em sua proposta área diferente
(maior) do que a contida no edital, o que acarretou a
majoração indevida do preço do projeto de climatização, um
dos projetos que compõem o objeto do certame.

Vale dizer, o erro material exige a correção, uma
vez que retrata a inexatidão material, ou seja, reflete uma
situação ou algo que obviamente não existe. Sequer  há
necessidade de se recorrer a estudo ou exame mais acurado
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para se detectar erro de tal monta, posto que pode
ser percebido por qualquer pessoa, inclusive poderia ter sido
corrigido pela própria CPL, a teor do item 5.10 do edital
da citada TP:

 
"5.10. Poderão ser corrigidos
automaticamente pela CPL erros
meramente matemáticos."

 
Outro não é o norte que se colhe da jurisprudência

da Corte Federal de Contas, conforme se verifica no Acórdão
nº 187/2014 – TCU – Plenário:

 

 ANÁLISE
"35. Conforme se verifica, as falhas em
comento disseram respeito,
comprovadamente, à atualidade do valor
do ticket-alimentação e ao cálculo do
SAT, neste caso, tendo havido erro em
operação matemática. Em princípio, são
erros facilmente perceptíveis de
preenchimento da planilha, sendo que a
correção deles não caracterizaria
alteração do teor da proposta.
36. Ressalta-se que ambos os erros
apontados na proposta da representante
dizem respeito a obrigações da contratada
em pagar os devidos encargos
trabalhistas, que advém da norma legal
(art. 71 da Lei 8.666/93), pouco
importando para tanto o indicado na
planilha de custos anexa aos editais de
licitação. Além disso, um dos erros, uma
vez corrigido, minoraria o valor da
proposta. Quanto ao outro, a
representante comprometeu-se a assumir
os custos, reduzindo o percentual da
margem de lucro.
37. Pelo que se verifica, a correção dos
erros não macularia a essência da
proposta, não se vislumbrando prejuízos
ao atendimento do interesse público. Não
se figura válido dizer que esse tipo de
correção prejudicaria o êxito do processo
licitatório ou retardamento desmedido do
início da prestação dos serviços, pelo
contrário, em um processo em que houve
apenas duas concorrentes, faria com que
se buscasse a proposta mais vantajosa,
ponderados os critérios de técnica e
preço, gerando economia de mais de R$
1,8 milhão.
38. Nesse sentido, versa o art. 43, § 3º, da
Lei 8.666/93:
"É facultada à Comissão ou autoridade
superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução
do processo, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta."
39. Quanto ao saneamento da proposta, o
edital da Concorrência 1/2013 não é
omisso, prevendo no item 14.2 (peça 3, p.
46) que:
"A CPL e a Subcomissão Técnica,
conforme o caso, poderão relevar
aspectos puramente formais nos
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aspectos puramente formais nos
documentos de habilitação e nas
propostas apresentadas pelas licitantes,
desde que não comprometam a lisura e o
caráter competitivo da concorrência."
 
TRECHOS DO VOTO

2.  
3. "Compulsando os autos, julgo, em

consonância com o exame da unidade
técnica, que a correção dos erros
questionados, por não prejudicar o
teor da proposta ofertada, não se
mostra danosa ao interesse público,
tampouco prejudicial aos princípios
da isonomia e da razoabilidade.

4. A dita retificação refere-se à
atualização do valor do ticket-
alimentação, definido na “Convenção
Coletiva de Trabalho Terceirizado”, e
à diminuição do percentual do SAT,
com o ajuste da fórmula de cálculo. A
essência da proposta seria mantida ao
se verificar que a correção do
percentual do seguro acidente
diminuiria o valor global proposto e,
em relação à diferença a maior
decorrente da atualização do auxílio
alimentação, essa seria compensada
com a diminuição da margem de lucro
da empresa, conforme declaração do
licitante.

5. Sobre esse tema, são vários os
julgados desta Corte (Acórdãos
2.104/2004, 1.791/2006, 1.179/2008 e
2.371/2009, todos Plenário, e Acórdão
4.621/2009, da 2ª Câmara) que, em
casos similares, deliberou pelo
aproveitamento de propostas com
erros materiais sanáveis, conforme
excertos reproduzidos nos parágrafos
40 a 43 da instrução transcrita no
relatório antecedente a este voto.

6. De modo semelhante aos casos
apreciados nessas decisões, entendo
que o ato de desclassificação em
questão foi de extremo rigor e pode
culminar na perda da vantajosidade
esperada do certame. Entendo que o
rigorismo adotado na apreciação da
proposta reprovada deveria ter sido
mitigado com os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e
da supremacia do interesse público.

7. Não há que se falar que o
aproveitamento da proposta rejeitada
culminará na perda da isonomia do
certame, uma vez que não se trata de
oportunizar a apresentação de nova
proposta para uma empresa.
Conforme já explicado, as correções
pretendidas abarcam erros materiais
que não impactam no valor global da
proposta.

8. Ademais, não observo, nas
manifestações das entidades,
argumentos contundentes que
justifiquem a recusa de proposta
inferior em quase 40% do valor
vencedor ou que demonstrem a
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desvantagem de se proceder tais
correções. Vale repetir que, nesse
caso, a proposta desclassificada com o
menor preço, após a ponderação dos
fatores da técnica e do preço,
manteve-se com avaliação final
melhor que a proposta da única
licitante que restou classificada.

9. Nesse contexto, observo que a
rejeição da proposta da empresa
Informação Publicidade Ltda. mostra-
se mais desfavorável ao interesse
público, do que a sua manutenção,
apesar dos erros reportados. Assim, à
luz do art. 3º da Lei de Licitações e
dos princípios do interesse público,
da economicidade, da razoabilidade e
da busca pela proposta mais vantajosa
na licitação, acolho o
encaminhamento sugerido pela
unidade instrutiva para se determinar
ao Ministério da Educação a adoção
de providências no sentido de
proceder, no âmbito da Concorrência
1/2013, a anulação do ato de
desclassificação da empresa
Informação Publicidade Ltda., e dos
demais atos dele decorrentes;
retornando, no caso de se optar pela
continuidade da licitação, à fase de
avaliação das propostas."

10. (Grifos constam do original) 

 
 Concluindo e respondendo objetivamente à

consulta formulada, tem-se que o ajuste efetuado na proposta,
além de necessário, encontra amparo na legislação - Art. 43, §
3º, da Lei 8.666/93, era previsto no item 5.10 do edital da TP
nº 03/2019, não importou em mudança de posição na
classificação das licitantes e representou economia para a
Administração, prestigiando assim os princípios do interesse
público, da economicidade, da razoabilidade e da busca pela
proposta mais vantajosa na licitação.

 
Este é o entendimento desta Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/08/2019, às 17:54, 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
0579081 e o código CRC 6DE03A57.

0001325-42.2019.6.02.8000 0579081v12
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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 : 0001325-42.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO :
TP nº 03/2019. Elaboração de projetos
complementares executivos. Reforma do
antigo Edifício Sede.

 

Parecer nº 1617 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade

Tomada de Preços, do tipo menor preço, visando
a contratação de empresa especializada para a elaboração de
projetos complementares executivos para a reforma do antigo
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais
especificados nos anexos do Edital TP nº 03/2019 (0554076).

 
Conforme alinhavado pelo Senhor Secretário de

Administração em seu Despacho GSAD 0552146, o Projeto
Básico inicial (0530933) já havia sido por ele aprovado
(0531994), tendo sido realizadas tão somente alterações
redacionais pontuais suscitadas na Informação n.º 3566
(0551856) no Projeto Básico Reformulado (0551246).

 
O valor global estimado para contratação foi

apresentado pela SEIC em Informação n.º 2324 (0523234), no
montante de R$ 94.065,35 (noventa e quatro mil sessenta e
cinco reais e trinta e cinco centavos), a partir de composição
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de valor estimado pela SMR e de orçamentos encaminhados
por empresas (0523208 e 0523222).

 
Por meio do documento SEI

nº 0524852, verificamos a devida reserva de crédito para fazer
face a despesa, no montante de R$ 94.065,35 (noventa e
quatro mil sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

 
O Edital, elaborado pela Seção de Licitações e

Contratos após as mudanças trazidas em seu Projeto
Básico (0554076), foi devidamente aprovado pela Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral, por meio de seu Parecer nº
1106/2019 (0552508).

 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Presidente autorizou a abertura da fase externa do certame
licitatório (0552902).

 
Foi conferida a devida publicidade para convocação

dos interessados no Diário Oficial da União (0554305), na
Tribuna (0555101) e no sítio eletrônico deste Tribunal
(0555145), dentro do prazo mínimo de 15 (quinze) dias até o
recebimento das propostas, conforme disposição contida no
art. 21 da Lei n.º 8.666/1993.  

 
Juntado aos autos cópia da Portaria da Presidência

n.º 291/2018 (0572264), instrumento de designação da
Comissão Permanente de Licitação que conduziu o
procedimento, nos termos do art. 38, III, da Lei nº 8.666/1993.

 
Segundo aferido na Ata de abertura do certame

(0560792), foram apresentados 07 (sete) envelopes relativos à
habilitação e proposta de preços, tendo informado a
ocorrência para apreciação pela Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral das seguintes irregularidades extraídas em
seu Despacho CPL 0560915:

 
a) com relação a licitante Planenge Engenharia
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a) com relação a licitante Planenge Engenharia
LTDA, a mesma atendeu as exigências
editalícias, entretanto encaminhou, por
equívoco, dentro do envelope de habilitação,
cópia preenchida da proposta de preços que só
deveria constar no envelope de proposta,
ressaltando que a referida proposta tornou-se
pública uma vez que rubricada pela comissão e
pelos licitantes presentes à sessão;
b) com relação a licitante Farias Fernandes
Engenharia LTDA, não apresentou a
declaração exigida no item 4.2. Declaração de
inexistência de fato superveniente impeditivo
da habilitação (anexo III);
c) com relação a licitante GM Engenharia
LTDA – EPP, quando da emissão do SICAF foi
constatada ocorrência impeditiva indireta
registrada pela Superintendência Regional da
Receita Federal da 9ª região, de declaração de
inidoneidade (Lei 8666/93, art. 87, inciso IV)
com âmbito na administração pública, com
prazo inicial em 23/10/2018.
 

Em Parecer n.º 1272/2019 (0561069), aquela
Unidade de Assessoramento deliberou acerca da necessidade
de trazer aos autos informações relativas a empresa T&P
ENGENHARIA LTDA, face a existência de impedimento
indireto relativo a empresa GM ENGENHARIA LTDA,
conforme apontado no SICAF (0560511), além de entender
fundamentadas a inabilitação das empresas Planenge
Engenharia LTDA e Farias Fernandes Engenharia LTDA.
Relativo ainda à primeira empresa supracitada, esta, após ter
sido diligenciada (0562828), formulou pedido de desistência
do alusivo certame (0563195).

 
Desta feita, transcrevemos trecho da redação da

Ata CPL 0563222, trazendo as empresas licitantes julgadas
habilitadas: 

 
D)Noutro giro, a CPL decide HABILITAR as
empresas Porsan Engenharia Projetos e
Consultoria, CNPJ n.º 13.923.606/0001-40,
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Economica Engenharia e Obras LTDA ,
CNPJ n.º 72.544.711/0001-38, Geometrie
Projetos e Serviços de Urbanismo e
Arquitetura LTDA , CNPJ n.º
15.289.250/0001-60 e Engfort Consultoria e
Engenharia LTDA , CNPJ n.º
26.672.940/0001-10, por atenderem as
exigências editalícias constantes do item 4 e
seus subitens, do Edital da TP nº 03/2019.

 
Foram revistas as documentações de habilitação

apresentadas pelas empresas Porsan Engenharia Projetos
e Consultoria (0560814), Economica Engenharia e Obras
LTDA (0560797), Geometrie Projetos e Serviços de
Urbanismo e Arquitetura LTDA (0560808) e Engfort
Consultoria e Engenharia LTDA (0560801 e 0563192),
sendo aferidas o atendimento destas às exigências constantes
no instrumento editalício.

 
Comprovado publicação do resultado da habilitação

no Diário Oficial (0563633), não havendo inteposição de
recursos dentro do prazo previsto para tal, conforme atestado
por meio de Certidão SAPEV 0567401, razão pela qual foi
publicado informe quanto à abertura das propostas de preços
das empresas habilitadas ao certame (0568053, 0568840 e
0568852).

 
Quando da abertura das propostas, segundo

consignado em Ata pela Comissão Licitante (0569359), foi
aferido como menor preço a proposta ofertada pela
empresa Porsan Engenharia Projetos e Consultoria, CNPJ
n.º 13.923.606/0001-40, no montante de R$ 64.449,52
(sessenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e nove
reais e cinquenta e dois centavos), tendo sido analisado
por essa Unidade técnica quanto a sua conformidade contábil
realizada por meio dos Pareceres n.º 1434/2019 (0569847) e
n.º 1440/2019 (0570033).

 
Ocorre que, visando readequar a planilha

orçamentária outrora contida na proposta apresentada aos
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índices previstos em Edital, conforme apontamento contido
em Parecer n.º 1480/2019 (0572188), fora apresentada nova
planilha pela licitante (0572172) com o valor corrigido de R$
61.622,08 (sessenta e um mil seiscentos e vinte e dois
reais e oito centavos), tendo sido declarada referida
empresa como vencedora pela Comissão Licitante, por meio
da Ata CPL 0572221.   

 
Convém salientar que, provocada por essa

Assessoria técnica acerca da alteração acima suscitada
(0578907), a Assessoria Jurídica da Diretoria Geral, por meio
de seu Parecer n.º 1608/2019 (0579081), pugnou pela
regularidade do ajuste promovido.  

 
Os documentos de habilitação da empresa

vencedora do certame, Porsan Engenharia Projetos e
Consultoria, CNPJ n.º 13.923.606/0001-40, encontram-se
presentes no documento SEI nº 0560814, em
que, confrontando estes com as exigências constantes no
Edital deste procedimento (0554076), observamos:

 
* Habilitação Jurídica (item 4.1.1 do edital ):
- Ato constitutivo da empresa individual de

responsabilidade limitada, páginas 13 a 17;
 

* Regularidade Fiscal e Trabalhista (itens 4.1.2
e 4.1.3 do edital ):

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) - páginas 21 e 22;

- Certidão conjunta negativa de débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional - página 23, com validade até
15/12/2019;

- Prova de regularidade para com o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - página 24, com
validade de 13/06/2019 a 12/07/2019;

- Prova de regularidade para com a Fazenda
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Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outro
equivalente na forma da lei - página 31, datada de 18/06/2019
e validade prevista de 60(sessenta) dias;

- Certidão Negativa de Débitos expedida pela
Justiça do Trabalho - página 32, com validade até 14/12/2019;

- SICAF - página 1, apresentado
validade vencida quanto ao FGTS e Receita Municipal;

 
* Qualificação Técnica (item 4.1.4 do edital):
- Devidamente analisada pela unidade técnica

(0560792).
 

* Demais exigências constantes do Edital:
- Declaração de Elaboração Independente de

Proposta (item 4.1.7 do edital) - página 85;
- Declaração de que se enquadra como

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (item 4.1.6 do
edital) - página 84;

- Declaração de que cumpre o disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da CF, ou seja, de que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir
de quatorze anos, na condição de aprendiz (item 4.1.5 do
edital) - página 83;

- Declaração de Reconhecimento Prévio ou
Declaração Assumindo Todos os Ônus, conforme a licitante
efetue ou não a vistoria (item 4.1.8 do edital) - página 86;

- Declaração de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação (item 4.9 do edital) - página 82;

- Planilha de dados para contratação - Não consta.
 
Examinando os atos demonstrados durante o

certame, concluímos pela legalidade do procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade tomada de preços, do
tipo menor preço, regido pela Lei n° 8.666/93 e suas
alterações, pela Instrução Normativa n° 05 do MARE, de
21.07.95, alterada pela IN nº 01/2001 do Ministério do

Parecer 1617 (0579450)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 1638



Planejamento, Orçamento e Gestão, pela Lei complementar nº
123/2006, pelo Decreto nº 8.538/2015 e pela Portaria n° 212,
de 18.06.2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no
D.O.U.- Seção 1, edição de 19.06.2001, a qual adota a
aplicação do SICAF neste Órgão, condicionado a juntada dos
seguintes documentos, recomendando assim o retorno destes
autos à Secretaria de Administração:

 
1. Consulta atualizada junto ao SICAF;
2. Certidão de regularidade junto ao FGTS ou

qualquer outro documento que ateste esta condição:
3. Consulta atualizada de verificação da existência

de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.jus.br), item 4.10 do edital;

4. Consulta atualizada ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º da Lei
10.522/2002, item 4.11 do edital;

5. Dados do representante da licitante vencedora
segundo disposição contida no item 4.9 do edital.

 
Atendido ao acima requestado, não vislumbramos

óbice à homologação e adjudicação de que trata o art. 43,
inciso VI da Lei nº 8.666/1993, e posterior convocação do
representante da empresa Porsan Engenharia Projetos e
Consultoria, CNPJ n.º 13.923.606/0001-40, vencedora do
presente certame, cuja proposta totaliza R$ 61.622,08
(sessenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e oito
centavos), de acordo com a ata de julgamento das propostas
e Parecer desta Unidade de Assessoria.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 
De acordo.
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À Secretaria de Administração. 
 

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora-Chefe
ACAGE

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 13/08/2019, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 13/08/2019, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0579450 e o código CRC 96B58DE5.

0001325-42.2019.6.02.8000 0579450v29

Parecer 1617 (0579450)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 1640



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: 13.923.606/0001-40
Razão Social: PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
Nome Fantasia: PORSAN ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/01/2020

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 30/11/2019
FGTS 19/08/2019
Trabalhista Validade: 10/12/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/07/2019 (*)
Receita Municipal Validade: 06/07/2019 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2020Validade:

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: 14/08/2019 19:25 de
CPF: 911.573.154-53      Nome: RODRIGO FERREIRA MOURA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Declaração - SICAF (0581470)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 1641

http://www.tst.jus.br/certidao


 
 
 

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: 14/08/2019 20:00:41 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI 
CNPJ: 13.923.606/0001-40 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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15/08/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=6413c32712b32bc7d42fefa2bc18fca2 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
13923606

Título:
PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIR

Situação:
Adimplente

Data/Hora da pesquisa:
15/08/2019 14:53

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER

C E R T I D Ã O

CÓDIGO: 3357.DB31.9677.DE59 Emitida no dia 15/08/2019 às 15:08:37

Nome Empresarial:
PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Endereço: Número: Complemento:
COREMAS 381

Bairro: Município: CEP:
CENTRO JOAO PESSOA 58013-430

Inscr. Estadual: Situação Cadastral: CNPJ/CPF:
16.212.323-0 BAIXADO EX OFFICIO 13.923.606/0001-40

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na
página www.receita.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não
compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no
âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
Data: 15/08/2019

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Hora: 15:14

Número da Certidão

2019/053089 546.544.575.578

C.N.P.J./C.P.F.

13923606000140

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome do Contribuinte

PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI

Nº de Controle de Autenticação

Endereço

AV JOAO MACHADO

Bairro

CENTRO

CEP

58013522

Cidade

JOAO PESSOA

UF

PB

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a
presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza
tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

MERCANTIS:

IMOBILIÁRIAS:

112876-1

Número

00849

Apto/Sala

801

Bloco Complemento

SALA 801

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1º, da Lei Complementar nº 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário
Municipal).
A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereço http://www.joaopessoa.pb.gov.br.
Certidão emitida gratuitamente em 15/08/2019 15:14:36

OBSERVAÇÕES

1/1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2019.
 
 

À Diretoria-Geral.

 

 

Senhor Diretor,
 
De acordo com a recomendação nos itens 1 a 4 do

Parecer nº 1617 da ACAGE (evento SEI 0579450), foi promovida a
juntada da documentação atualizada, nos eventos SEI 0581470,
0581480, 0581484, 0581533 e 0581534. 

Em relação à pendência do item 5 do citado parecer,
esclareço que os dados do representante da licitante
vencedora poderão ser colhidos quando da assinatura do contrato,
uma vez que a regra contida no item 4.9 do edital não condiciona a
medida como obrigatária neste momento.

Desse modo, peço vênia para evoluir o feito a V. Sa.,
sugerindo que sejam adotadas as medidas com vistas à homologação
do certame, e conseguente adjudicação do objeto, pela Presidência
deste Tribunal.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/08/2019, às 16:07, 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
0581550 e o código CRC 822D0697.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de agosto de 2019.
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do certame 0572221 e,
considerando o pronunciamento da Assessoria de Contasa e
Apoio à Gestão constante do Parecer 1617 (0579450), torno
os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal, para os fins de
homologação e adjudicação de que trata o art. 43, inciso VI da
Lei nº 8.666/1993, e posterior convocação do representante
da empresa Porsan Engenharia Projetos e Consultoria,
CNPJ n.º 13.923.606/0001-40, vencedora do presente certame,
cuja proposta totaliza R$ 61.622,08 (sessenta e um mil
seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/08/2019, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581609 e o código CRC 3489948C.

0001325-42.2019.6.02.8000 0581609v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
 
Conclusos os presentes autos, e uma vez que concluídas

as etapas do procedimento licitatório neles registrado, analiso a sua
regularidade, nos termos da legislação de regência.

 
Considerando, para tanto, os pronunciamentos da

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0579081), da Assessoria de
Contas e Apoio à Gestão (0579450) e da Secretaria de Administração
(0581534), constato a plena legalidade de tramitação do certame.
Há, nos autos, os documentos que a ACAGE orientou como de
registro compulsório (0581470, 0581480, 0581484, 0581533 e
0581534).

 
Assim sendo, HOMOLOGO E ADJUDICO, com base no

artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.66/93 e para que surta seus efeitos
jurídicos e legais efeitos, o resultado da Tomada de Preços n.°
03/2019, em conformidade com a Ata da Comissão de Licitação
(0563222), cujo objeto é a contratação de empresa do ramo da
engenharia com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares
Executivos para a reforma da antiga sede deste Tribunal, com o
fornecimento de material e mão de obra, atendendo aos critérios e às
condições gerais e especiais especificados no edital referente à
presente Tomada de Preços (0554076), que teve como vencedora a
empresa Porsan Engenharia Projetos e Consultoria, CNPJ n.º
13.923.606/0001-40, cuja proposta totaliza R$ 61.622,08
(sessenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e oito
centavos), nos termos da proposta que consta do evento
0572172.

 
À Secretaria de Administração para a publicação

da presente decisão, emissão da respectiva nota de empenho
e adoção das providências que se fizerem necessárias à
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formalização do contrato respectivo.
 

 

Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 20/08/2019, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582430 e o código CRC 04E0DB00.

0001325-42.2019.6.02.8000 0582430v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos à SLC, para que seja

publicado o resultado do certame, consolidada a minuta
contratual e posterior remessa à SGO/COFIN, para emissão da
competente nota de empenho.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2019, às 20:18, 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
0583666 e o código CRC 8F507F28.

0001325-42.2019.6.02.8000 0583666v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2019.
À SAD
Senhor Secretário,
para fins de check-list, conforme combinado com

Vossa Senhoria.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/08/2019, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584187 e o código CRC EFBFC8CD.

0001325-42.2019.6.02.8000 0584187v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2019.
Torno sem efeito o Despacho SEI nº 0584187.
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/08/2019, às 16:14, 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
0584192 e o código CRC 4469B376.

0001325-42.2019.6.02.8000 0584192v1
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

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

Data de envio: 21/08/2019 16:56:36
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5457890
Data prevista de publicação: 22/08/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

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

11948390
Aviso de Homologação TP 03-2019 - PORSAN
ENGENHARIA.rtf

fb536402144e61d1
05aafce34d39083a

4,00 R$ 132,16

Total da matéria 4,00
R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00
R$

132,16

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incombeta.in.gov.br/recibo.do?idof=5457890

1 of 1 21/08/2019 17:04
Comprovante de envio de matéria (Imprensa Nacional) (0584268)         SEI 0001325-42.2019.6.02.8000 / pg. 1655



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019082200120
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Nº 162, quinta-feira, 22 de agosto de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 503.774/2018-3. Aquisição de monitores. Pregão Eletrônico nº 021/2019.
Fornecedor: Fagundez Distribuição Ltda. Item/quantidade/valor unitário:
1/1.122/R$2.600,00. Vigência: de 20/08/2019 a 20/08/2020. A ata de registro de preços,
na íntegra, encontra-se disponível em
https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de Melo, Secretário
de Administração.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019 - UASG 60001

Nº Processo: 010893/19-00.01. Objeto: Aquisição de convites e envelopes para a Ordem do
Mérito Judiciário Militar.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 22/08/2019 das 08h00 às
17h59. Endereço: Praça Dos Tribunais Superiores, Ed. Sede, Sala 1103, - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60001-5-00042-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 22/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.stm.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

ALYSSA MARIA DE VELLOSO VIANNA GOMES
Coordenadora de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 20/08/2019) 60001-00001-2019NE000109

S EC R E T A R I A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Processo no 152/2019 - SEI nº 008448/19-00.13 - Contrato nº 19/2019, celebrado
entre o Superior Tribunal Militar e o INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL.
OBJETO: Associação de servidores e prestação de serviços especializados em treinamento
In Company, para qualificação de servidores do Superior Tribunal Militar, no curso AUDI I
EOP. VALOR: R$ 78.750,00. PROGRAMA DE TRABALHO: 02.061.0566.4225.0001-
Capacitação de Recursos Humanos - CAREHU. VIGÊNCIA: 20/08/2019 a 29/09/2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, § 1º, c/c art. 13, inciso VI, ambos da Lei no

8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 20/08/2019. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling,
Diretor-Geral, pelo Contratante, e Cristiane da Cunha Casagrande, Gerente, pela
Contratada.

AVISO DE PENALIDADE

Aplicar à empresa PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ nº
16.911.267/0001 - 70, as penalidades de multa compensatória no valor de R$ 3.103,75
(três mil, cento e três e setenta e cinco centavos) e de impedimento de licitar e contratar
com a União pelo prazo de 3 (três) meses. Determinar ainda o cancelamento da Ata de
Registro de Preços nº 107/2018, em virtude da inexecução total do objeto da Nota de
Empenho nº 1440/2018, com fulcro nos Itens 19 e 29 do Edital do Pregão Eletr. nº 73/2018
e nos arts. 7º da Lei nº 10.520/2002, 87 da Lei nº 8.666/1993 e 20 do Decreto nº
7.892/2013.

SILVIO A. M. STARLING
Diretor-Geral do Superior Tribunal Militar

AUDITORIA DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSOS Nº. 000316/19-08.01 e 000334/19-08.01. Objeto: Inscrição de 2 (dois)
servidores no Evento: "25º Seminário Internacional de Ciências Criminais", no período de
27 a 30-08-2019, na Cidade de São Paulo/SP. Contratante: Auditoria da 8ª CJM.
Contratada: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, CNPJ 68.969.302/0001-06.
Fundamento Legal: artigo 25, inciso II, §1º, c/c o art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93.
Justificativa: Contratação de empresa de notória especialização. Valor: R$3.080,00 (três mil
e oitenta reais). Despacho de Inexigibilidade: 24-07-2019, assina: Dr. Luiz Octavio Rabelo
Neto, Juiz Federal Substituto, no exercício da titularidade da Auditoria da 8ª CJM.
Ratificação: 25-07-2019, assina: Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
Ministro-Presidente do Egrégio STM.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0009256-91.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento parcelado de insumos para bomba de insulina portátil Minimed 640g, marca
MEDTRONIC, código MMT - 1752, de acordo com as especificações e observações
constantes do Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 22/08/2019 das 09h00
às 17h00. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul
- BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00032-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 22/08/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 03/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 20/08/2019) 90027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para contratação de profissional
autônomo para confecção e serviços de conserto de vestes talares, correspondente ao
Pregão n.º 068/2019, assinado em 15/08/2019, com vigência de 15/08/2019 a 14/08/2020,
conforme processo P. A. n.º TRF2-EOF-2019/00148.

Foi celebrada a ata 056/2019, no valor global de R$ 7.290,00, cuja íntegra pode
ser consultada por meio do link: http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-
publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano 2019/ mês agosto.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de quadros de avisos e de
sinalização, correspondente ao Pregão n.º 021/2019, assinado em 15/08/2019, com
vigência de 15/08/2019 a 14/08/2020, conforme P. A. n.º TRF2-EOF-2019/00095.

Foi celebrada a ata 57/2019, no valor global de R$ 3.700,20 cujas íntegras
podem ser consultadas por meio do link: http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-
publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano 2019/ mês agosto.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000772, emitida em 14/08/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. Objeto: Renovação de assinaturas
anuais de diversos periódicos. Modalidade de Licitação: Art. 25, I da Lei 8.666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339039.
Valor total do empenho: R$ 5.105,00 (cinco mil, cento e cinco reais). Proc. nº TRF2-EOF-
2019/00243.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0025205-04.2019.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.010.11.2019 ao
Contrato nº 04.010.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: CENTRAL DE VENDAS EM INFORMÁTICA LTDA.,
CNPJ nº 60.493.350/0001-69; Objeto: alteração do item 5, da Cláusula Segunda do
Contrato originário, estendendo-se o horário de execução dos serviços da contratação;
Fundamento Legal: art. 65, Inciso II, da Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 20/08/2019;
Vigência: a partir da data de sua assinatura; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº
016/2019; Signatários: pelo Contratante, a Desembargadora Federal Therezinha Astolphi
Cazerta, Presidente, e pela Contratada, o Sr. Haridimos Jean Papaioannis Papadakis,
Diretor.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019 - UASG 90030

Nº Processo: 0004448-59.2019. Objeto: Registro de Preços de Licenças, Manutenção de
Licenças e Treinamento de Software de Antispam HSC Mailinspector.. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 22/08/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco
Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-00036-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 22/08/2019 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
04/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também
disponível no sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 21/08/2019) 90030-00001-2019NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 90031

Nº Processo: 0005136-84.2019. Objeto: Registro de Preços para contratação de serviço
especializado no planejamento e execução do "Moving" dos equipamentos entre o Data
Center do TRF5 e o Data Center da JFPE, incluindo a desinstalação dos equipamentos,
desmontagem de mobiliário técnico, transporte seguro, remontagem, reinstalação e
fornecimento de materiais e mão-de-obra, com garantia.. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
22/08/2019 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n,
Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife, - Recife/PE ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00026-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 22/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/09/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIASGnet - 21/08/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2019

Processo SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000
O Presidente em exercício do TRE/AL, DES. ORLANDO ROCHA FILHO,

homologou, em 20/08/2019, o resultado da Tomada de Preços nº 03/2019, adjudicando
seu objeto, contratação de empresa do ramo da engenharia com o objetivo de elaborar os
Projetos Complementares Executivos para a reforma da antiga sede deste Tribunal, com o
fornecimento de material e mão de obra, à empresa PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E
CONSULTORIA, CNPJ 13.923.606/0001-40, pelo valor global de R$ 61.622,08, com base no
art. 43, VI da Lei 8.666/93.

Maceió-AL, 21 de agosto de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2019 - UASG 70003

Nº Processo: 4105. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material
permanente - televisão, conforme descrições e quantidades constantes do Termo de
Referência n. 04/2019-SEPAT/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 22/08/2019 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo Nº 200, Aleixo - Manaus/AM ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00030-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 22/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
10/09/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 20/08/2019) 70003-00001-2019NE000118
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.
À SGO, para emissão de Nota de Empenho,

salientando que o contrato oriundo da Tomada de Preços terá
o número 29/2019. Após, devolver os autos a esta Seção para
consolidação do referido contrato.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/08/2019, 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
0584582 e o código CRC D34B5FC3.

0001325-42.2019.6.02.8000 0584582v1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 13.923.606/0001-40

Razão
Social:

PORSAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI EPP

Endereço: AV JOAO MACHADO 849 SALA 801 CXPST 009 / 00CENTRO / JOAO
PESSOA / PB / 58013-522

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:09/08/2019 a 07/09/2019

Certificação Número: 2019080903020045319730

Informação obtida em 22/08/2019 14:53:17

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

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 22/08/2019 14:53
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Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/08/2019, às 16:03,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 23/08/2019, às 09:44, 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
0584746 e o código CRC 02DDC2ED.

0001325-42.2019.6.02.8000 0584746v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NE000611 (0584751).

Observação:

Anulado PE 160.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 22/08/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584751 e o código CRC 712356FF.
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.
À SAD,
 
Para assinatura da nota de empenho nº 611/2019.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/08/2019, às 16:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584806 e o código CRC 79D7D216.

0001325-42.2019.6.02.8000 0584806v1
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