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

 

Memorando nº 284 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 25 de abril de 2018.

Para: SMR

Assunto: Ações quanto a construção de cartório. PROJETO ARQUITETÔNICO. 16ª ZE.
Município São José da Laje

 

Senhor Chefe,
 
Trata-se de ações pertinentes aos trâmites legais de praxe

cumprindo com a solicitação do Presidente desta Corte a esta unidade técnica
da SMR (engenharia e arquitetura) em face da intenção e desejo, meta para
esta gestão, da construção e instalação do cartório Eleitoral de São José da
Laje - 16ª ZE.

Pois bem, na data  de 26/03 do corrente seguiu-se em  visita in
loco ao Município da São José da Laje para conhecimento do terreno que será
doado pela prefeitura daquele município para este fim. Estavam presentes
além da unidade técnica deste Regional, tecnicos da prefeitura e o Juiz de
Direito onde se encontra instalado o Fórum da Justiça comum vizinho ao
terreno ofertado.

Foi apresentado pelo técnico da prefeitura uma pasta contendo:
Memorial Descritivo, plantas, Minuta projeto de Lei, fotos aéreas, mapas
e medições em esclarecimento ao local ofertado. Após análise em conjunto,
naquela data e local, foi questionado e solicitado ajuste quanto a medição e
delimitação do terreno.

Posteriormente iniciou-se pela arquitetura da SMR  estudos de
viabilidade espacial do terreno disponível com o programa arquitetônico
utilizado corriqueiramente como "ideal" e satisfatório  para as unidades
cartorárias por este Regional.  Após conclusão e distribuição dos
ambientes em planta levou-se ao conhecimento e apresentação ao presidente
desta corte que aprovou, para dar seguimento  por esta unidade técnica.

Portanto,  elenco abaixo  ações que foram executadas com
documentações em anexos:

1. Encaminhamento da PLANTA ARQUITETÔNICA para ser  aprovado pelo setor de
obras da Prefeitura daquele município através de email com solictado enviado a
arquiteta Emanuelle

2. Esta, retornou com aprovação daquela prefeitura quanto ao PROJETO
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ARQUITETÔNICO 
3. Foi enviado esclarecimentos quanto a necessidadede de elaboração de PROJETOS

COMPLEMENTARES  com sugestão para os técnicos daquela prefeitura
4. Solicitado por email propostas de cotação de preços para elaboração dos

seguintes PROJETOS COMPLEMENTARES: Projeto Elétrico, Luminotécnico e
Cabeamento Estruturado /Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA
/ Projeto de Climatização / Projeto Hidrosanitário e Reúso  / Projeto Estrutural e de
Fundação / Projeto Segurança, Alarme, CFTV / PGRC

5. Emitida RRT - Registro de Responsabilidade Técnica 
6. Solicitação de pagamento de boleto gerado junto a emissão  de RRT pela unidade

competente deste TRE-AL, em cumprimento com legalidade de praxe.

Ademais, algumas pendências de definições:
a) De onde partirá a execução da Sondagem do Terreno
b) De onde sairá a  elaboração dos projetos 

complementares (item 4)
 
Portanto,  segue tramitação em curso.
Atenciosamente,
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 27/04/2018, às 10:33, 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
0376010 e o código CRC 5B18DCBE.

0003590-51.2018.6.02.8000 0376010v10

Memorando 284 (0376010)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 2



27/04/2018 webmail.tre-al.gov.br:3000/WorldClient.dll?Session=EIHR1XN5MNJBH&View=Message&Print=Yes&Number=14553&FolderID=0

http://webmail.tre-al.gov.br:3000/WorldClient.dll?Session=EIHR1XN5MNJBH&View=Message&Print=Yes&Number=14553&FolderID=0 1/2

De: Emanuelle Barbosa <emanuellearq@hotmail.com>
Para: lucianabreda <lucianabreda@tre-al.jus.br>
Data: 20/04/2018 11:28 AM
Assunto: Re: TRE-AL. PARA ANÁLISE PRÉVIA- Projeto São José da Laje

 
Cara Luciana, 

  
A análise do projeto junto as normas construtivas está aprovado.

 Em relação aos projetos complementares serem feitos pelo município de São José da Laje, ainda está em análise sobre essa possibilidade, visto que o
município não tem corpo técnico para isso.

  
Att.

  
Obter o Outlook para Android
 

From: lucianabreda <lucianabreda@tre-al.jus.br>
 Sent: Wednesday, April 18, 2018 2:32:03 PM

 To: emanuellearq@hotmail.com
 Subject: TRE-AL. PARA ANÁLISE PRÉVIA- Projeto São José da Laje

 
 
 
Cara Emanuelle,
(arquiteta e técnica do setor de obras da Prefeitura de São José da Laje)
 
 
Segundo informação e orientação do Sr. Cláudio, encaminho anexo o projeto para a instalação da 16ª Zona Eleitoral de São José da Laje no terreno previamente delimitado
por esta Prefeitura.
 
Esclareço que consta em anexo o PROJETO ARQUITETÔNICO ELABORADO PELOS TÉCNICOS DO TRE-AL para  analise pelo setor de obras da PREFEITURA DE SÃO JOSE DA
LAJE .
 
Após analise, aprovação e ou ajuste final deverá a unidade técnica daquela Prefeitura providenciar a elaboração e compatibilização (segundo projeto arquitetônico)os projetos
COMPLEMENTARES abaixo elencados:

a. Projeto Elétrico (seguindo leiaute arquitetônico)

b. Projeto Contra Incêndio
c. Projeto de Climatização
d. Projeto Hidráulico e Hidrosanitário
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e. Projeto Estrutural e de Fundação
f. Projeto Lógico (seguindo leiaute arquitetônico)
g. PGRCC

Sugiro, que os  projetos a serem desenvolvidos acima citados  sejam devidamente Registrados em seus conselhos de classe sob ART´s e ou RRT´s.
Aguardando retorno o mais breve possível para tramitação processual.
Atenciosamente e disponível para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.
 
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
                   Ass.Tec.Especializada (arquiteta)
        T R E -AL (Seção de Manutenção e Reparos)
                           82. 2122.7694 /7797
             (Favor confirmar recebimento)
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TRE-AL.  sobre Projeto Zona Eleitoral de São José da Laje mais       

De: lucianabreda <lucianabreda@tre-al.jus.br>
Data: 25/04/2018 02:54 PM
Para: <emanuellearq@hotmail.com>
CC: smr Mailing List <smr@tre-al.jus.br>



 
Cara Emanuelle,
(arquiteta e técnica do setor de obras da Prefeitura de São José da Laje)
 
Como estamos em fase de conclusão do projeto arquitetônico (anexo) para a construção e instalação da 16ª Zona Eleitoral no município de São José da Laje, faz-se
necessário a compatibilização dos demais projetos a serem elaborados.
 
Esclareço que os demais projetos a serem contabilizados ainda não foram definidos quanto a sua composição considerando que este Regional não possui corpo técnico
disponível para tal. Disponibilizei-me buscar cotação de preços junto a empresas de engenharia local, apenas (9 retornaram com orçamentos).
 
Portanto, solicito desta Prefeitura um posicionamento de providencias quanto a esta execução.
 
Elenco abaixo os PROJETOS COMPLEMENTARES necessários:
 

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
7. PGRCC
8. Sondagem do terreno 

Sugiro, que os  projetos a serem desenvolvidos acima citados  sejam devidamente Registrados em seus conselhos de classe sob ART´s e ou RRT´s.
 
Aguardando retorno o mais breve possível para tramitação processual.
 
Atenciosamente e disponível para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.
 
Luciana Wanderley Cavalcante Breda
                   Ass.Tec.Especializada (arquiteta)
        T R E -AL (Seção de Manutenção e Reparos)
                           82. 2122.7694 /7797

(Favor confirmar recebimento)

 Download arquivo zip (total ~ 3.391 MB) 4 Anexados
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETOS

1 Projeto estrutural incluindo fundações M² 273,00         10,70R$                           2.921,10R$                      

2 Projeto hidraúlico M² 273,00         2,00R$                             546,00R$                          

3 Projeto elétrico M² 273,00         6,00R$                             1.638,00R$                      

4 Projeto SPDA M² 273,00         1,50R$                             409,50R$                          

5 Projeto de Climatização M² 273,00         7,50R$                             2.047,50R$                      

6 Projeto de Esgoto sanitário M² 273,00         2,00R$                             546,00R$                          

7 Projeto de Segurança e Alarme M² 273,00         1,80R$                             491,40R$                          

8 Projeto luminotécnico (edificação) M² 273,00         13,45R$                           3.671,85R$                      

9 Projeto de Drenagem das Águas Pluviais M² 273,00         1,80R$                             491,40R$                          

10 Projeto de Combate a Incêndio M² 273,00         4,50R$                             1.228,50R$                      

11 Projeto de CFTV (segurança patrimonial) M² 273,00         1,80R$                             491,40R$                          

12 Projeto de Cabeamento Estruturado M² 273,00         2,50R$                             682,50R$                          

13 Projeto de Reuso M² 273,00         2,80R$                             764,40R$                          

14 PGRCC M² 273,00         5,50R$                             1.501,50R$                      

17.431,05R$                    

4.573,91R$                      

22.004,96R$                    

Total

 Valores 

VALOR TOTAL

BDI (26,24%)

VALOR TOTAL C/ BDI

Unitário
Item Descrição Unid.  Quant. 
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HIDRO-SANITÁRIOINCÊNDIO ELÉ TRICO GÁS ESTRUTURALTEL EFÔNICO

TECNOLOGIA  EM 
PROJETOS  E
CONSTRUÇÕES

 

CONSTRUÇÕES REFORMAS RECUPERAÇÕES

TP C  - TEC NOLOGIA EM  P R OJETOS  E C ONS TR UÇ ÕES  LTDA - C GC  02.415.299/0001-70

          R ua  Antônio P edro de  M endonça , 351, P a juçara - C EP -57.030-070  - M ace ió/Al
                              tpc@ tpcproje tos.com .br. - F one /F ax - (082)3327-3009

                                                            C e l - 9983-3079  
 

TECNOLOGIA  EM 
PROJETOS  E
CONSTRUÇÕES

PROPOSTA   DE  PREÇO 

Maceió, 23 de abril de 2018 

 

Ao TRE - AL. 

Att.: Sr.ª Luciana Wanderley Cavalcante Breda 

 

 

 Atendendo a consulta verbal em referência, a qual agradecemos, apresentamos para a análise de 

V.S.a., a nossa proposta de preço para execução dos serviços de elaboração dos seguintes Projetos de 

Engenharia, o qual refere-se a uma Edificação Pública, denominada Fórum Eleitoral de São José da Laje, 

com aproximadamente 211,20 m², a situar-se em São José da Laje/AL. 
 

R$ 2.732,03

Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico R$ 1.085,58

SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas) R$ 607,41

Elétrico de baixa tensão R$ 2.242,80

Luminotécnico R$ 904,65

Cabeamento Estruturado R$ 646,18

Segurança, Alarme e CFTV R$ 723,72

Projeto  de Climatização R$ 1.592,17

Estrutural e Fundações R$ 3.969,24

PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resido da Construção Civil R$ 2.641,05

Impostos (IR; PIS; COFINS; CSLL e ISS) -16,33% R$ 2.799,75

-

Hidrossanitário e Reúso

dezenove mil, novecentos e quarenta  e quatro reais e cinqüenta  e oito centavos 

Valor do investimento:

R$ 19.944,58

 
Condições de pagamento: 

50% na aprovação da proposta;  

50% na conclusão do projeto.               

 

Prazo de elaboração dos projetos: 

 15 (quinze) dias.  

 

Obs.:     1 - Não estão inclusas taxas de aprovação dos projetos citados acima. 

        2 - Os projetos serão entregues em CD, gravados em PLT, e uma cópia em papel Sulfite.  

3 - Fica à encargo da TPC o processo de aprovação dos mesmos. 

4 - Fica à encargo da CONTRATANTE a confecção e colocação da placa no local da obra 

com o(s) nome(s) do(s) projetista(s), CREA e título do projeto. 

              Sem mais, no aguardo de uma decisão por parte de V.S., colocamo-nos à sua inteira disposição 

para esclarecimentos de eventuais dúvidas que se façam necessárias. 

Atenciosamente, 
 

 

 

 

              Eduardo do Carmo de Menezes                                                        De acordo       /     / 2018                                                      
                             Diretor Técnico  
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FE SERVIÇOS 
PROJETOS E CONSULTORIA 

 

CNPJ: 17.447.058/0001-80 

Rua Professor Mario Marroquim, apt 07 
Email: feservicos2013@hotmail.com 

Contatos: 082 98836-0063 / 99973-2672 

 

 

 
 
PROPOSTA – N/REF: PS. FE/023-04/18. 
 

  Maceió, 23 de Abril de 2018.  
 
 
À Arquiteta Luciana Wanderley Cavalcante Breda. 

    
  
  
 
ASS: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES – TRE - SÃO JOSÉ DA LAGE- AL. 
 
 
Prezado (a),  
  
Fazendo questão de registrar o quanto é importante para FE SERVIÇOS ter V.S.as como nosso 
cliente, é por vocês que trabalhamos cada dia, buscando sempre oferecer os melhores serviços em 
Elétrica e complementar, aliada aos nossos profissionais. Estamos empenhados em atender 
plenamente as necessidades de nossos clientes.  
  
Nosso compromisso é melhorar nossa competitividade oferecendo soluções, produtos e serviços 
com qualidade, inovação e agilidade.  
  
A FE SERVIÇOS tem o imenso prazer de apresentar aos Senhores, excelentes serviços na área de 
Engenharia. Objetivando propiciar informações precisas relativas à condição operacional destes.  
  
  
  
  
Muito Obrigado pela Consulta! 
 
 
 
Cordialmente,  
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FE SERVIÇOS 
PROJETOS E CONSULTORIA 

 

CNPJ: 17.447.058/0001-80 

Rua Professor Mario Marroquim, apt 07 
Email: feservicos2013@hotmail.com 

Contatos: 082 98836-0063 / 99973-2672 

 

 

01 - OBJETIVO  
Projetos Técnicos Complementares: 
 

• Elétrica Baixa Tensão, Luminotecnico e Cabeamento Estruturado; 
• Sistema fotovoltaico (Energia Solar) 
• Estrutural e de Fundação; 
• Hidrossanitário e Reuso; 
• Segurança, Alarme, CFTV. 
• Sistema de Prevenção contra Incêndio e Pânico e SPDA; 
• Climatização Simples (com equipamento tipo split ou tipo janela, a arquitetura deve 

localizar os pontos); 
• PGRCC. 

 
  
02 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA  

 Elaboração da ART; 
 Normas Técnicas da ABNT; 
 Normas Técnicas do CBM AL 

 
03 - ÁREAS / PONTOS  

 TRE – AL ( São José da Lage). 
 
04 - CORRESPONDERÁ A ELABORAÇÂO DO PROJETO.  

• Emissão da ART; 
• Detalhes;  
• Quadro de carga e diagrama unifilar; 
• Isométrico hidráulico 
• Localização dos preventivos;  
• Memorial; 
• Lista de Material. 

 
05 - COMPETÊNCIAS DO PROPRIETARIO  

 Informações que se fizerem necessárias para que haja um excelente andamento na 
elaboração do projeto;  

• Fornecimento de contrato para que a FE SERVIÇOS possa junta ao CREA registrar os 
serviços;  

• Fornecimento de atestado de conclusão dos serviços para que a FE SERVIÇOS possa junta 
ao CREA dar baixa nos serviços;  

 
06 - COMPETÊNCIAS DA FE SERVIÇOS  

• Mão de obra especializada:  
 Engenheiro de Segurança; 
 Engenheiro Eletricista  

• Acompanhamento de todo processo junto ao CBM AL. 
 
07 - PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 Inicio das atividades imediatas após aprovação desta proposta; 
 Prazo de conclusão 12 dias.
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FE SERVIÇOS 
PROJETOS E CONSULTORIA  

 

CNPJ: 17.447.058/0001-80 

Rua Professor Mario Marroquim, apt 07 
Email: feservicos2013@hotmail.com 

Contatos: 082 98836-0063 / 99973-2672 

 

 

08 - CONDIÇÕES COMERCIAIS  
 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO 
ITEM DESCRIÇÃO Quant. Preço unid. Valores 

01 
Projeto Elétrico, Luminotécnico 
e Cabeamento Estruturado. 

273 m² R$ 8,63 R$   2.355,99 

02 
Projeto de Prevenção Contra 
Incêndio, Pânico e SPDA. 

273 m² R$ 3,83 R$   1.045,59 

03 Projeto de Climatização. 273 m² R$ 3,72 R$   1.015,56 

04 Projeto Hidrosanitário e Reúso. 273 m² R$ 5,65 R$   1.542,45 

05 
Projeto Estrutural e de 
Fundação. 

273 m² R$ 14,86 R$   4.056,78 

06 
Projeto Segurança, Alarme, 
CFTV. 

273 m² R$ 4,87 R$   1.329,51 

07 PGRCC. - - R$ 4.800,00 

 
• VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 16.154,88 (Dezesseis mil centos e cinquenta 

e quatro reais e oitenta e oito centavos) 
  
09 - LOCAL / FORMA / PRAZO PARA PAGAMENTO  
 

• O valor poderá ser creditado no:  
Banco: Bradesco 
Agência: 1597 
Conta n.º: 0342-5 
Empresa: FLAVIA FIRMINO DE MELO FERREIRA – ME 
CNPJ: 17.447.058/0001-80 

• Através de crédito bancário;  
• O pagamento deverá seguir o seguinte critério: 

o 50% na assinatura do contrato e inicio do projeto, e 50% na entrega do projeto 
aprovado pelo Corpo de Bombeiro. 

 
10 - CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO  
 

• Já estão embutidas nos preços todas as despesas com impostos, encargos sociais e 
trabalhistas;  

 
11 - VALIDADES DESTA PROPOSTA  
 

• 22 (vinte e dois) dias corridos da data de entrega / emissão.  
 
12 - DA AUTORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CLIENTE  
 

Nome: __________________________________  
 
Assinatura: __________________________________  
 
 Data: ____/____/________  
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VALOR     

(R$/m²)

ÁREA   

(m²)

TOTAL 

PARCIAL
TOTAL

10,00R$         273 m² 2.730,00R$       2.700,00R$     

3,50R$           273 m² 955,50R$          950,00R$        

3,50R$           273 m² 955,50R$          950,00R$        

10,00R$         273 m² 2.730,00R$       2.700,00R$     

20,00R$         273 m² 5.460,00R$       5.300,00R$     

2,00R$           273 m² 546,00R$          540,00R$        

4,50R$           273 m² 1.228,50R$       1.200,00R$     

14.605,50R$     14.340,00R$   

ELÉTRICO, LUMINOTÉCNICO E CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETOS

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E SPDA

CLIMATIZAÇÃO

HIDROSSANITÁRIO E REÚSO

ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO

SEGURANÇA, ALARME, CFTV

PGRCC

INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS

PLANILHA DE ORÇAMENTO DE PROJETOS

Ressaltando que nos valores dos projetos já estão inclusas as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), 

registro do projeto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-AL),por profissional habilitado e 

devidamente registrado no CREA.
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Re: TRE-AL. SMR - Solicitação de Orçamento Prévio - São José da L… mais       

De: João Eng.Civil <eng.c.joaopedro@gmail.com>
Data: 24/04/2018 01:34 PM
Para: lucianabreda <lucianabreda@tre-al.jus.br>



Projeto Elétrico
 
Cabeamento Estruturado
 
Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico
 
SPDA
 
Projeto de Climatização
 
Projeto Hidrossanitário e Reúso
 
Projeto Estrutural e de Fundação
 
Projeto Segurança, Alarme, CFTV
 
PGRCC
 
O custo para entrega destes projetos e documentações, foi estimado em R$ 13.000,00 (treze mil reais).
 
Fico no aguardo sobre quaisquer informações e dúvidas.
 
 
 
Enviado do meu smartphone! 
 
Att, 
 
João Pedro L. Gonçalves. 
 
Engenheiro Civil 
Técnico em Edificações 
 
82 9 9603-0749 
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Rua Melo Póvoas, 55 – Jaraguá – Maceió/AL; CEP: 57.022-230 
www.magalhaesqsms.eng.br | magalhaesqsms@magalhaesqsms.eng.br 

Telefone: (82) 3035.2663 | 99980-6777 
 

Abril/2018 

 

AO 

TRE-AL. SMR 

Att: Arq. Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
 

➢ Ref: São José da Laje-AL 

➢ Assunto: Proposta para elaboração de projeto 

 

Conforme solicitado, a MAGALHÃES QSMS tem o prazer de apresentar nosso 

orçamento/proposta para a execução dos serviços de elaboração dos PROJETOS relativo 

a obra referenciada, dentro das seguintes condições técnico-comerciais: 

 

1.0 – CONDIÇÕES TÉCNICAS: 

 
1.1  

➢ Projeto Elétrico, Luminotécnico e Cabeamento Estruturado 

➢ Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA 

➢ Projeto Hidrosanitário e Reúso 

➢ Projeto Estrutural e de Fundação 

➢ PGRCC 

 

 

 

2.0 – CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

 

2.1 O prazo de entrega, será de até 30 dias dos projetos. 

 

2.2 Serviços e Preços Propostos 

 

Projeto Elétrico, Luminotécnico e Cabeamento Estruturado............... R$ 2.500,00 

SPDA  .................................................................................................. R$ 1.000,00 

Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico .................................... R$ 1.800,00 

Projeto Hidrosanitário e Reúso ............................................................ R$ 2.300,00 

Projeto Estrutural e de Fundação ......................................................... R$ 2.800,00 

PGRCC ................................................................................................ R$ 1.000,00 

TOTAL ............................................................................................. R$ 11.400,00 

* Já está inclusa a taxa da ART do CREA. 

* Já incluso as taxas para o corpo de bombeiros 

 

2.3 Condições de Pagamento 

 

➢ Entrada de 50% no aceite da proposta 

➢ Outros 50% em 2x (30 e 60 dias). 
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Rua Melo Póvoas, 55 – Jaraguá – Maceió/AL; CEP: 57.022-230 
www.magalhaesqsms.eng.br | magalhaesqsms@magalhaesqsms.eng.br 

Telefone: (82) 3035.2663 | 99980-6777 
 

2.4 Validade da proposta 

 

➢ Esta proposta terá validade por 30 (trinta) dias. 

 

3.0 – AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

O serviço poderá ser autorizado através da assinatura do cliente nessa proposta, 

significando este expediente CONTRATO entre as partes para todos os fins de 

DEVERES e DIREITOS. 

Sendo o que tínhamos para o momento, e esperando atender às expectativas de V.Sa., 

subscrevemo-nos. 

 

Maceió, 24 de abril de 2018. 

 

 

MAGALHÃES QSMS 

 

 

AUTORIZO O SERVIÇO PROPOSTO  

EM MACEIÓ, _______, __________, 2018. NOME DO CLIENTE 

CNPJ ou CPF 

 

 

Razão social: Juliana Costa 

Magalhães Alves 

Nome fantasia: MAGALHÃES 

QSMS 

➢ CNPJ: 18.397.721/0001-42 

➢ Banco Bradesco (237) 

➢ Agência: 3229 

➢ Conta Corrente: 77.888-5 
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Nº 00175-0

• Projeto  Estrutural e Fundação

1. Projeto Fundação; 2. Projeto Estrutural; 3. Cortes necessários; 4. Especificação de Aço e Concreto; 5.Detalhes Específico; 6. Projeto a ser

entregue ao contratante  em uma cópia digitalizada e ART.

• Projeto Elétrico B.T

1. Projeto Elétrico de Baixa Tensão; 2.Dimensionamento do quadro de cargas; 3.Diagrama unifilar; 4. Cabeamento de aliemntaçao e

aterramento; 5. Projeto a ser entregue ao contratante  em uma cópia digitalizada e ART.

• Projeto Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA

1. Projeto Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA; 2. Sinalização; 3. Detalhes especificos; 4. Aterramento SPDA e Cabeamento: 5. Projeto a

ser entregue ao contratante  em uma cópia digitalizada. (não incluso ART)

• Projeto  Hidrossanitário e Reúso

1.Esquema Geral: Térreo e Coberta (Água Fria, Esgoto, Águas Pluviais e Drenos de Ar condicionado); 2. Reuso de águas pluviais; 3.

Reservatório Infeiror e Superior; 4.Dimensionamento de tanque séptico e Sumidouros; 5. Esquema de distribuição de Águas Pluviais; 6.

Distribuição para vasos sanitários e torneiras de jardins; 5.Projeto a ser entregue ao contratante em uma cópia digitalizada e ART.

Proposta de Serviço

A Srta. Luciana Wanderley

A presente proposta é apresentar a Luciana, denominada contratante, ou quem a mesma estabelecer a Empresa TRE-AL, as condições pela qual a empresa

FULL - Soluções em Projetos de Engenharia & Arquitetura portador do CNPJ sob n.º 22.618.129/0001-09, 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, para  elaboração do projeto abaixo, referente a UM FÓRUM ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE - ALAGOAS.

Nota 1: Os projetos serão entregues ao contratante em uma cópia digitalizada.

1. Projeto Climatização: Locação de Split's; 2. Locação de condensadoras; 3. Calculo de BTU e Informação de Potência; 4. Encaminhamento de

cabeamento; 5. Detalhes específicos, 6. Projeto a ser entregue ao contratante  em uma cópia digitalizada. (não incluso ART)

• Projeto  Segurança, Alarme, CFTV 

1. Projeto de câmeras, Sensores, Alarmes ; 2. Especificação de DVR ; 3. Projeto localização de Pontos de Antena 

• Projeto Climatização

• Projeto  Hidrossanitário e Reúso

• Projeto  Segurança, Alarme, CFTV 

1.0. BASES:  A presente proposta foi elaborada com base no especificada pelo contratante.

2.0. ESCOPO DOS SERVIÇOS: Todos os projetos serão elaborados de acordo com os padrões de engenharia, baseados nas Normas Brasileiras, e outras

normas técnicas aplicáveis.  

• Projeto Climatização

• Projeto Elétrico B.T

• Projeto Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA

• Projeto  Estrutural e Fundação

3.0. DADOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: 1) Dados proprietário ou empresa; 2) Projeto Arquitetônico e Situação; 3) Projeto Sondagem; 

4.0. PROJETOS E CONSULTORIA: OBS: Os dados aqui solicitados não excluem a necessidade de outros ao longo da execução do projeto. Poderá haver

necessidade de reunião durante o decorrer do processo.
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PROJETO OU SERVIÇO Área R$/Àrea R$ Total

273,0 R$ 9,00 R$ 2.457,00

273,0 R$ 4,00 R$ 1.092,00

273,0 R$ 3,00 R$ 819,00

273,0 R$ 7,00 R$ 1.911,00

273,0 R$ 14,00 R$ 3.822,00

273,0 R$ 3,50 R$ 955,50

R$ 11.056,50

projetos@full.eng.br

82 9.8865 0309 

Nota 4: NF's Incluso

• Projeto  Hidrossanitário e Reúso

5.0. VALOR ORÇADO: Para orçamento dos trabalhos descritos, tomou-se como base custos com horas trabalhadas do projetista. 

Nota 2: Taxas de ART Incluso

6.0. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  O pagamento , entrada 40% e restante na entrega do projeto.

7.0. PRAZO DE ENTREGA:  10 dias 

8.0. VALIDADE DA PROPOSTA : 60 dias

Maceió, 23 de Abril de 2018

Eng. Civil Mabson Hugo de O. Alves 

• Projeto Prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA

• Projeto Climatização

Para realização dos trabalhos descritos, orçou-se o valor total 

Nota 3: Plotagens por conta do cliente

• Projeto Elétrico B.T

• Projeto  Estrutural e Fundação

• Projeto  Segurança, Alarme, CFTV 

Full - Soluções em Projetos de Engenharia & Arquitetura

22%

10%
7%

17%

35%

9%
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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 2018

CONTRATANTE

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a confecção do projeto descrito na proposta de serviço, Nº 00175-0

Dados do contratante para elaboração do contrato, emissão de ART e nota fiscal:

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

CEP:

Endereço:

DADOS DA OBRA

Nome do proprietário:

CNPJ / CPF:

Cidade / Estado:

Telefone:

CEP:

Endereço:

Cidade/Estado:

Periodo de Obra: 

Telefone:

(x)sim ( )não

Pesquisa de Preços PROPOSTAS ORÇ. PARA PROJ. COMPLEM. (0377130)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 17



27/04/2018 Re: TRE-AL. SMR - Solicitação de Orçamento Prévio - São José da Laje-AL - WorldClient

http://webmail.tre-al.gov.br:3000/WorldClient.dll?Session=EIHR1XN5MNJBH&View=BlankMessage&External=Yes&Number=14574&FolderId=0 1/1

Re: TRE-AL. SMR - Solicitação de Orçamento Prévio - São José da L… mais       

De: Marcos Costa <eng.marcosrosa@gmail.com>
Data: 23/04/2018 05:06 PM
Para: lucianabreda <lucianabreda@tre-al.jus.br>



Boa tarde Luciana, 
 
Segue orçamento solicitado para elaboração dos projetos complementares abaixo: 
 

Projeto Elétrico, Luminotécnico  R$ 1.600,00
Projeto de Cabeamento Estruturado  R$ 900,00 
Projeto de Prevenção Contra Incêndio, Pânico   R$ 800,00
Projeto de SPDA   R$ 900,00
Projeto de Climatização  R$ 1.000,00
Projeto Segurança, Alarme, CFTV   R$ 1.500,00 

 
Att. 
 
Marcos Antonio 
Engenheiro Eletricista e de Segurança 
 
 
 
Em 23 de abril de 2018 14:31, lucianabreda <lucianabreda@tre-al.jus.br> escreveu: 

 
 
Boa tarde!
 
Trata-se de um projeto ARQUITETÔNICO para a construção de uma edificação de um pavimento de  aproximadamente 273 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
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Av. Getúlio Vargas, 395, Sala 104, 
Galeria Rosinha Abs. Serraria, 
57046-140 , Maceió / AL 
CNPJ. 22.171.238/0001-12 

 

 

 

 
 

                  gtprojet@hotmail.com 
                          yuribalbinoeng@gmail.com 

 
 

 
 

Maceió - AL, 24 de Abril de 2018.  

 

Assunto: Proposta Orçamentária de Prestação de Serviços de Elaboração de Projetos 

complementares – TRE – SÃO JOSÉ DA LAJE. 

 

Prezado Senhores,  

 

Conforme solicitado, estamos encaminhando a V.S.a., uma proposta orçamentária referente 

à elaboração de projetos complementares para a construção do Tribunal Regional Eleitoral – 

TER localizado no município de São José da Laje – AL. 

 

Este orçamento foi elaborado seguindo as recomendações mínimas dos Conselhos 

Regionais e Sindicatos de Engenharia para honorários profissionais com base na Lei 4.950-

A, de 22 de Abril de 1966 e índices da construção civil no estado de Alagoas. 

 

DO OBJETO: 

 Projeto Hidrossanitário (Água Fria, Esgoto Sanitário e Drenagem pluvial com 

reúso); 

 Projeto Elétrico de Baixa Tensão; 

 Projeto Luminotécnico; 

 Projeto de Rede lógica (Cabeamento estruturado); 

 Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA); 

 Projeto Estrutural (Inclusive Fundações); 

 Projeto de Segurança, Alarme e CFTV. 

 

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 
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Av. Getúlio Vargas, 395, Sala 104, 
Galeria Rosinha Abs. Serraria, 
57046-140 , Maceió / AL 
CNPJ. 22.171.238/0001-12 

 

 

 

 
 

                  gtprojet@hotmail.com 
                          yuribalbinoeng@gmail.com 

 
 

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.  

 

ORÇAMENTO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND.   QTD.     CUSTO UNIT(R$)     CUSTO TOTAL (R$)   

1. Projeto Hidrossanitário  M2       273,00   R$                3,30   R$             900,90  

2 Projeto Elétrico de baixa tensão M2       273,00   R$                3,30   R$             900,90  

3 Projeto Luminotécnico M2       273,00   R$                1,65   R$             450,45  

4 
Projeto de Cabeamento 
Estruturado 

M2       273,00   R$                2,20   R$             600,60  

5 Projeto SPDA M2       273,00   R$                2,40   R$             655,20  

6 
Projeto Estrutural (Inclusive 
Fundações) 

M2       273,00   R$                6,05   R$          1.651,65  

7 
Projeto de Segurança, Alarme e 
CFTV 

M2       273,00   R$                1,65   R$             450,45  

   
 CUSTO TOTAL (R$)   R$          5.610,15  

 

 

O valor global ajustado para os investimento nos serviços acima citados é de R$ 5.300,00 

(Cinco mil e trezentos reais). 

 

A NOSSO CARGO: 

 

 Os serviços serão desenvolvidos por profissionais capacitados em observância 

com as normas técnicas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 
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Av. Getúlio Vargas, 395, Sala 104, 
Galeria Rosinha Abs. Serraria, 
57046-140 , Maceió / AL 
CNPJ. 22.171.238/0001-12 

 

 

 

 
 

                  gtprojet@hotmail.com 
                          yuribalbinoeng@gmail.com 

 
 

 Entregar os projetos no prazo de 10 dias a partir da data de contratação e do 

fornecimento, por parte do contratante, das informações e elementos necessários para sua 

elaboração. Ou a combinar. 

 A o período de início e execução da obra será determinado em reunião pelos 

contratantes e contratados. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

- Validade da proposta: 20 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, DXF e PLT. 

 

PAGAMENTO: 

 

- Os honorários dos serviços serão pagos em 50% no ato da assinatura do contrato e os 

subsequentes 50% na entrega do objeto contratado, mediante transferência/depósito 

bancário; 

- Ou, a combinar. 

 

 

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
 

 
Ednaldo Geovane 
Engenheiro Eletricista - Diretor Técnico 
CREA 020966302-2 
(82) 99985-4855 / 99125-6065 
 
 
Yuri Balbino Lins de Oliveira 
Engenheiro Civil – Gestor de Projetos 
CREA/AL 021604662-9 
(82) 9 9602.4036  
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03/05/2018 SEI/TRE-AL - 0377694 - SIAFI - Nota de Empenho

http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=403769&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=270&infra_hash=e725a185558413a32c4f6af3824d1c

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 02/05/2018, às 17:15,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO, Secretário de Administração Substituto, em 02/05/2018, às 19:18, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Criado por janusiaomena, versão 2 por thiagofeitosa em 30/04/2018 16:02:17.
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Submeto à apreciação de V. Sª a presente proposta para a prestação de serviço conforme solicitado. 

Descrição dos Serviços 

l Mobilização e desmobilização  
l Sondagem SPT (NBR 6484, NBR 6497, NBR 6502, NBR 8036) 

Obrigações da Contratada 

l Execução de sondagem à percussão (SPT) num total de 3 FUROS com até 15m de profundidade. 

Obrigações da Contratante 

l Fornecer uma planta do terreno em arquivo CAD; 
l Limpeza do terreno de forma a permitir entrada de veículo de carga; 
l Locação planialtimétrica dos furos; 

Valores 

 

Condições Gerais 

l A realização do serviço depende de agendamento prévio. 
l Antecipação de 50% do valor previsto; 
l CNPJ: 04.214.831/0001-17 
l Cobrança mínima por cada furo: 10m 
l Dados bancários: Banco do Brasil - Agência 1233-5; Conta nº 124047-1. 
l Furos em locais de difícil acesso poderão não ser executados. 
l Restante do pagamento à vista, contra entrega do relatório; 

Tecnosenge Tecnologia e Serviços de Engenharia Ltda  
Rua Dr. Abelardo Pontes Lima, 499 (82) 3371-2161  
http://www.tecnosenge.com.br

PROPOSTA DE SERVIÇO P327/2018

À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/AL

CNPJ: 06.015.041/0001-38

Obra: CARTÓRIO 16ª ZONA ELEITORAL - São José da Laje/AL

Att: ENG. ERIVALDO SOUZA E-mail: erivaldosouza@tre-al.jus.br Telefones: 

Serviço Quant. Valor Unit. Total

Mobilização e desmobilização 1x R$ 1.200,00 global R$ 1.200,00

Sondagem SPT (NBR 6484, NBR 6497, NBR 6502, NBR 8036) 3x R$ 1.125,00 Por furo R$ 3.375,00

Total R$ 4.575,00

Página 1 de 203/08/2018 15:13:39
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Tecnosenge Tecnologia e Serviços de Engenharia Ltda  
Rua Dr. Abelardo Pontes Lima, 499 (82) 3371-2161  
http://www.tecnosenge.com.br

PROPOSTA DE SERVIÇO P327/2018

TERMO DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA: 

Concordamos com os termos da proposta apresentada e 
autorizamos a realização dos serviços. 

Maceió, ______ / ______ / ______ 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/AL 

Maceió, 03/08/2018  

 
___________________________________________ 

Antonio Colatino Ferreira  

DADOS DA OBRA 

Nome da obra a ser informado no relatório:

Telefones:

Responsável técnico pela obra:

Email do responsável:

DADOS PARA FATURAMENTO 

Nome:

CNPJ:

DADOS PARA EMISSÃO DE ART 

Proprietário e contratante são a mesma pessoa? ( ) Sim ( ) Não

Proprietário:

CNPJ:

Página 2 de 203/08/2018 15:13:39
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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 
JUNHO/2018 

O Custo Unitário Básico da Construção Civil em Alagoas (Residencial) no mês JUNHO/2018 foi R$ 1.232,10/ m
2
, 

para um apartamento padrão R8 N. A variação registrada em relação ao mês de Maio/2018 foi de  0,77%.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 JUNHO/2018 MAIO/2018 MESES – BASE              VARIAÇÕES 

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

mês 

No 

ano 

12 

meses 

CUB / m2 1.232,10 100,0 1.222,69 1.209,49 1.198,25 0,77 1,87 2,83 

Materiais 633,85 51,4 624,45 613,07 601,83 1,51 3,39 5,32 

Mão de Obra 555,29 45,1 555,29 555,29 555,29 0,00 0,00 0,00 

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 
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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 JUNHO 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.”   
 
     JUNHO/2018 

Tabela 2: PROJETOS – PADRÃO RESIDENCIAIS 

 

 

 

        PADRÃO BAIXO 
      PADRÃO NORMAL 

       PADRÃO ALTO 

R-1 1.257,95 R-1 1.499,27 R-1 1.937,37 

PP-4 1.195,01 PP-4 1.420,59 R-8 1.582,78 

R-8 1.138,49 R-8 1.232,10 R-16 1.572,90 

PIS 870,80 R-16 1.211,73  

         

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 
1.426,53 

CSL – 8 
1.190,00 

CSL – 16 
1.589,12 

          PADRÃO ALTO 

CAL – 8 
1.590,38 

CSL – 8 
1.356,95 

CSL – 16 
1.809,99 

PROJETO 

RP1Q 

 

1.245,35 

      PROJETO 

      GI 683,38 
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MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO/ 2018 

ANÁLISE COMPARATIVA A MAIO/2018 

 

 O CUB-AL, Padrão R-8 N, apresentou variação de 0,77% em 

JUNHO/2018.  Os custos dos materiais subiram, em média, 1,51% no 

mês. O maior vilão dos preços de Junho foi o Aço CA-50A D=10mm, 

com uma elevação no preço de 1,17%. No ano de 2018, a variação do 

CUB-AL, foi de 1,87% e em doze meses 2,83%. 

 O IGP-M, no geral, apresentou uma variação no mês de 1,87%; o 

IPA teve uma alta de 2,33%;  o IPC 1,09%; e o INCC,  variou 

0,76%, (3,41% nos últimos doze meses).  

 O IGP-DI  registrou no mês, uma variação de 1,48%; No INCC-DI a 

taxa de variação no mês foi de 0,97% (3,64% nos últimos doze 

meses), enquanto no ano de 2018, já atingiu 2,19%. 

 Na presente apuração,  14 itens (materiais) apresentaram preços 

medianos estáveis, 7 itens revelaram aumento nos preços medianos e 

3 itens com queda no preço. 

 

 Alterações nos preços medianos apurados em Junho de 2018: 

 

Maiores influências positivas: 

 
Itens pesquisados Mês 

Maio/18 
Mês 

Junho/18 

Aço CA -50A D= 10 mm - 1,17% 

Janela de correr 2 fls 0,99% 1,28% 

Esquadria de Correr 0,20% 0,21% 

Porta Interna Oca para pintura -1,00% 1,00% 

Brita 2 ---- 5,95% 

Bancada de pia de mármore 3,53% 0,73% 

Registro de Pressão Cromado 1,96% 0,91% 

Maiores influências negativas: 

 

Placa de cerâmica 0,52% -5,33% 

Fechadura 1,38% -1,51% 

Emulsão asfáltica impermeabilizante 4,76% -0,83% 
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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 

Junho/17 601,83 555,29 30,76 10,37 1.198,25 0,09 1,81 2,50 

Julho/17 602,10 555,29 30,76 10,37 1.198,52 0,02 1,83 2,22 

Agosto/17 603,46 555,29 30,76 10,37 1.199,88 0,11 1,95 2,34 

Setembro/17 604,48 555,29 30,76 10,37 1.200,90 0,09 2,04 2,32 

Outubro/17 607,06 555,29 30,76 10,37 1.203,48 0,22 2,26 2,46 

Novembro/17 611,17 555,29 30,76 10,37 1.207,59 0,34 2,60 2,65 

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 
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 

Junho/17 1,9602 1,7716 2,2918 1,3521 1,5929 

Julho/17 1,9607 1,7723 2,2918 1,3521 1,5929 

Agosto/17 1,9629 1,7764 2,2918 1,3521, 1,5929 

Setembro/17 1,9646 1,7793 2,2918 1,3521 1,5929 

Outubro/17 1,9688 1,7869 2,2918 1,3521 1,5929 

Novembro/17 1,9755 1,7990 2,2918 1,3551 1,5929 

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

Janeiro/18 1,9845 1,8099 2,2917 1,4734 1,4711 

Fevereiro/18 1,9881 1,8163 2,2917 1,4734 1,4711 

Março/18 1,9933 1,8256 2,2917 1,4734 1,4711 

Abril/18 1,9967 1,8318 2,2917 1,4734 1,4711 

Maio/18 2,0002 1,8381 2,2917 1,4734 1,4711 

Junho/18 2,0156 1,8658 2,2917 1,4734 1,4711 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 7: 
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Variações% dos índices da FGV e do CUB-AL 

 Junho /2017 – Junho/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 JAN 1.201,21 0,64 0,64 6,76 

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

2017 MAR 1.209,68 0,41 1,35 6,28 

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 1.256,61 0,34 0,75 1,90 
Fonte e elaboração: Banco de Dados – CBIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices Jun 

2017 

Jul 

2017 

Ago 

2017 

Set 

2017 

Out

2017 

Nov 

2017 

Dez 

2017 

Jan 

2018 

Fev 

2018 

Mar 

2018 

Abr

2018 

Mai 

2018 

Jun 

2018 

No 

ano 

12 

meses 

IGP-M (1) -0,67 -0,72 0,10 0,47 0,20 0,52 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 5,39 6,92 

IPA -1,22 -1,16 -0,05 0,74 0,16 0,66 1,24 0,91 -0,02 0,89 0,71 1,97 2,33 6,98 8,68 

IPC -0,08 0,04 0,33 -0,09 0,28 0,28 0,30 0,56 0,28 0,14 0,31 0,26 1,09 2,67 3,86 

INCC-M 1,36 0,22 0,40 0,14 0,19 0,28 0,14 0,28 0,14 0,23 0,28 0,30 0,76 2,01 3,41 

CUB/AL 0,09 0,02 0,11 0,09 0,22 0,34 0,16 0,30 0,18 0,26 0,17 0,17 0,77 1,87 2,83 

IGP-DI (2) -0,96 -0,30 0,24 0,62 0,10 0,80 0,74 0,58 0,15 0,56 0,93 1,64 1,48 5,45 7,79 

IPA -1,53 -0,67 0,26 0,97 -0,03 1,06 1,07 0,58 0,15 0,77 1,26 2,35 1,67 6,97 9,85 

IPC -0,32 0,38 0,13 -0,02 0,33 0,36 0,21 0,69 0,17 0,17 0,34 0,41 1,19 3,00 4,43 

INCC-DI 0,93 0,30 0,36 0,06 0,31 0,31 0,07 0,31 0,13 0,24 0,29 0,23 0,97 2,19 3,64 
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TABELA 8 : 

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

MATERIAIS UNIDADE 
MAIO 

 2018 

Junho 

2018 

DIFERENÇA

% 

 

CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 18MM 

 

m² 43,05 43,05 
0,00 

AÇO CA-50A D=10 mm kg 3,58 4,19 1,17 
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 84,00 89,00 5,95 
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 25,60 25,60 0,00 
PORTA INTERNA SEMI-OCA P/ PINTURA un 99,00 100,00 1,01 
ESQUADRIA DE CORRER - 4 FOLHAS - 2,00 x 1,40 m m² 654,33 655,73 0,21 
JANELA DE CORRER - 2 FOLHAS - 1,20 x 1,20 m m² 397,80 402,90 1,28 
FECHADURA, TRÁFEGO MODERADO EM FERRO, 

ACABAMENTO CROMADO - TIPO IV 

 

un 73,96 72,84 -1,51 
PLACA CERÂMICA 30 x 40 cm - PEI II m² 39,00 36,92 -5,33 
BANCADA DE PIA DE MARMORE 2,00 x 0,60 x 0,02 cm un 586,59 590,90 0,73 
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 6,94 6,94 0,00 
EMULSÃO ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE+ kg 12,10 12,00 -0,83 
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 490,00 490,00 0,00 
REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO D=1/2' un 75,12 75,80 0,91 
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 27,15 27,15 0,00 

MÃO-DE-OBRA     
PEDREIRO h 6,12 6,12 0,00 
SERVENTE h 4,36 4,36 0,00 

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  - JUNHO/  2018 

LOTE BÁSICO  

UN 

 
CUSTO 

JUNHO/18 

% 

participação 
(por m² de construção) 

CUSTO 

MAIO/18 

MATERIAIS       

CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 

18MM m² 56,02 56,02 
 ACO CA-50A D=10 mm kg 78,43 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 2,43 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 3,18 3,18 
 PORTA INTERNA SEMI-OCA P/ PINTURA un 15,38 15,53 
 ESQUADRIA DE CORRER - 4 FOLHAS - 2,00 

x 1,40 m m² 52,70 52,81 
 JANELA DE CORRER - 2 FLS - 1,20 x 1,20 m m² 16,81 17,02 
 FECHADURA, TRÁFEGO MODERADO EM 

FERRO, ACABAMENTO CROMADO – T  IV un 3,51 3,46 
 PLACA CERÂMICA 30 x 40 cm - PEI II m² 85,54 80,98 
 BANCADA PIA MARMORE 2,00 x 0,60 x 0,02 

cm un 10,19 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 14,49 14,49 
 EMULSÃO ASFÁLTICA IMPERMEAB. kg 20,96 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 20,49 20,49 
 REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO D=1/2' un 14,44 14,57 
 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 14,38 14,38 
 SUB-TOTAL MATERIAIS 

 

624,45 633,85 51,4% 

MÃO-DE-OBRA     
 PEDREIRO h 151,54 151,54 12,30% 

SERVENTE h 73,37 73,37 6,00% 

ENCARGOS SOCIAIS (ÍNDICE/custo)   330,38 330,38 26,81% 

SUB TOTAL MAO DE OBRA   555,29 555,29 45,06% 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS     

 ENGENHEIRO h 30,76 33,52 2,72% 

EQUIPAMENTOS     

 BETONEIRA 320 L. dia 10,37 9,43 0,76% 

CUSTO TOTAL DO CUB  1.222,69 1.232,10 100,00% 
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GRÁFICO COMPARATIVO DAS VARIAÇÕES DO CUB-AL – CUB MÉDIO NE – INCC-M 

MAIO/2017 a JUNHO/2018 
 
 
 

 
Legendas: Série 1 = CUB –AL 

Série 2 = CUB-NE (CBIC) 
Série 3 = INCC IGPM 

 
 

COMPARAÇÃO DE INDICADORES  JUNHO 2018 
(em %) 

 
 
 

INDICADORES ÍNDICE Maio/2018  Junho/18 NO ANO 12 MESES 

IGP-M (1) 693,287 1,38  1,87 5,39 6,92 

IPA 758,269 1,97  2,33 6,98 8,68 

IPC 550,848 0,26  1,09 2,67 3,86 

INCC-M 730,710 0,30  0,76 2,01 3,41 

CUB/ AL 
NORMAL R8-N 1.232,10 0,17  0,77 1,87 2,83 

CUB/ AL 
DESONERADO 
R8-N 1.165,66 0,18  0,81 1,98 2,99 

IGP-DI (2) 686,696 1,64  1,48 5,45 7,79 

IPA 742,027 2,35  1,67 6,97 9,85 

IPC 560,272 0,41  1,19 3,00 4,43 

INCC-DI 733,984 0,23  0,97 2,19 3,64 
 
 
 
 
 
 

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – CARTÓRIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL

Data: 02 de agosto de 2018

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado m² 273,00 12,321 3.363,63

02 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA m² 273,00 6,161 1.681,82

03 Projeto de Climatização m² 273,00 3,696 1.009,09

04 Projeto hidrossanitário e Reúso m² 273,00 7,393 2.018,18

05 Projeto Estrutural e de Fundação m² 273,00 20,946 5.718,18

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV m² 273,00 2,464 672,73

07 Caderno de Encargo m² 273,00 6,161 1.681,82

08 m² 273,00 12,321 3.363,63

09 m 45,00 101,66 4.574,70

SUB-TOTAL 24.083,77

VALOR DO CONTRATO SEM BDI 24.083,77

BDI (29,07) 7.001,15
VALOR DO CONTRATO COM BDI 31.084,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
JUNHO/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
JUNHO/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
JUNHO/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
JUNHO/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
JUNHO/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
JUNHO/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
JUNHO/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
JUNHO/2018

PGRCC(PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)

PESQUISA 
MERCADO/OR
SE MAIO/2018

PESQUISA 
MERCADO – 
10016/ORSE 
MAIO/2018

Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 m de 
profundidade)
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BDI

Página 2

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Projetos complementares – Cartório de São José da Laje/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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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Página 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃÃ O VÃLOR (R$) 15 dias 30 dias 45 dias Total parcela

1 4.341,44
100,00 0,00 0,00 100,00

4.341,44 4.341,44

2 2.170,73
100,00 0,00 0,00 100,00

2.170,73 2.170,73

3 Projeto de Climatização 1.302,43
100,00 0,00 0,00 100,00

1.302,43 1.302,43

4 Projeto hidrossanitário e Reúso 2.604,86
0,00 100,00 0,00 100,00

2.604,86 2.604,86

5 Projeto Estrutural e de Fundação 7.380,45
0,00 100,00 0,00 100,00

7.380,45 7.380,45

6 Projeto Segurança, alarme, CFTV 868,29
0,00 100,00 0,00 100,00

868,29 868,29

7 Caderno de Encargo 2.170,73
100,00 0,00 0,00 100,00

2.170,73 2.170,73

8 4.341,44
0,00 0,00 100,00 0,00

4.341,44 4.341,44

9 5.904,55
0,00 0,00 100,00 0,00

5.904,55 5.904,55

31.084,92
9.985,32 10.853,61 10.245,99

31.084,92
9.985,32 20.838,93 31.084,92

Projetos complementares – Cartório de São José 
da Laje/AL

Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento 
estruturado

Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e 
SPDA

PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil)

Perfuração de sondagem a percussão SST(03 
pontos com + ou _ 15 m de profundidade)
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
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SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA

 ELABORAÇÃO DE    PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)  
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL

1. Objeto:

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona
Eleitoral,  do  município  de  São  José  da  Laje/AL,  tomando  como  base  o  Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo IV. 

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a
futura  construção  do  Cartório  da  16ª  Zona  eleitoral  do  município  de  São  José  da
Laje/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 150,00m² 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, 150,00m² 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,  150,00m² 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
         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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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,
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), 
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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);
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 Projeto BásicoProjeto Básico
5.6.3.1  O  Projeto  Básico  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;
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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.
5.6.4 Projeto Executivo
5.6.4.1 O projeto Executivo 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;
5.6.4.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
realização  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e 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 Estrutural e de Fundação;
5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
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.
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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
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;
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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;
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
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(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)

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.
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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
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
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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 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, 10 agosto de 2018.

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;

4.0. Antes  do  início  dos  serviços  a  Empresa  Contratada  deverá  apresentar  os  equipamentos  a  serem
utilizados com a listagem dos respectivos números de série e  os laudos de calibração e aferição
emitidos por empresa credenciada legalmente para este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados
quanto ao estado de conservação e funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis meses à data de
apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de
03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade,
sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo executado, de metro em
metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador padronizado de 34,9mm e
50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.;

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser acondicionadas em sacos
plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local protegido e ventilado por um período
mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da FISCALIZAÇÃO;

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e quatro) horas após sua
detecção;

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da sondagem, devidamente
identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;

         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 17

Termo de Referência  (0418560)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 51



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e
informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6.  Listagem  de  ferros  por  folha;  indicar  separadamente  os  resumos  de  ferro  referentes  à
infraestrutura  e  à  superestrutura;  indicar  apenas  as  quantidades  reais  de  material  empregado não
considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

 O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT
vigentes e demais normas pertinentes. 

Maceió/AL, 10 de agosto de 2018.

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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve
descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem
incluindo  perfis  de  sondagem (logs  de  sondagem),  planta  de  localização  dos  furos  de  sondagem SPT e  do  RN
Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL;

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração
dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado,
além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável
técnico pelo projeto de fundações;

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA;

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A
Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012,
e  dois  jogos  de  cópias  assinadas  e  aprovadas  quando  for  o  caso  de  exigência  dos  poderes  públicos  e  a  ART
devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Objeto; 

b) Finalidade;

c) Período de execução;

d) Localização;

e) Origem (Datum);

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado;

g) Precisões obtidas;

h) Quantidades realizadas;

i) Relação da aparelhagem utilizada;

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k) Documentos produzidos;

3. 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.
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4. 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, 10 de agosto de 2018.

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  

 Coleta de preços: Conforme CUB/m2(R$ 1.232,10) – Custo Unitário Básico, Construção Civil – Alagoas,
Desonerado, junho/2018 e pequisa de mercado.

ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR UNID.  VALOR PARCIAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado    273 m² R$ 12,321 R$ 3.363,63

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA    273 m² R$ 6,161 R$ 1.681,82

03 Projeto de Climatização     273 m² R$ 3,696 R$ 1.009,09

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso     273 m² R$ 7,393 R$ 2.018,18

05 Projeto Estrutural e de Fundação     273  m² R$ 20,946 R$ 5.718,18

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV     273 m² R$ 2,464 R$ 672,73

07 Caderno de Encargo     273 m² R$ 6,161 R$ 1.681,82

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)     273 m² R$ 12,321 R$ 3.363,63

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15
m de profundidade)

    45 m R$ 101,66 R$ 4.574,70

VALOR S/ BDI: R$ 24.083,77
BDI(29,07%): R$ 7.001,15
VALOR TOTAL C/BDI: R$ 31.084,92
                               
          TABELA REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS BASEADO NO CUB/m²(ALAGOAS - junho/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  Elétrico,  Luminotécnico  e  cabeamento
Estruturado

 M² 1,00% R$ 1.232,10 R$ 12,321

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e
SPDA

 M² 0,50% R$ 1.232,10 R$ 6,161

03 Projeto de Climatização  M² 0,30% R$ 1.232,10 R$ 3,696

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso  M² 0,60% R$ 1.232,10 R$ 7,393

05 Projeto Estrutural e de Fundação  M² 1,70% R$ 1.232,10 R$ 20,946

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV  M² 0,20% R$ 1.232,10 R$ 2,464

07 Caderno de Encargo  M² 0,50% R$ 1.232,10 R$ 6,161

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

 M² 1,00% R$ 1.232,10 R$ 12,321

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

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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                                                                         ANEXO IV

                                                       PROJETO ARQUITETÔNICO
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Maceió/AL, 10 de agosto de 2018.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2018.
Senhor Coordenador,
 
Venho, por meio deste, apresentar o Termo de

Referência 0418560 e seus
anexos 0418469, 0417864, 0418336, 0417860, 0377130 .
O objeto deste Termo de Referência é Elaboração dos Projetos
Complementares (Básicos e Exucutivos) para Construção do
Cartório da 16ª Zona Eleitoral, localizado na Praça Osman
Costa Pino, s/n, centro, São José da Laje, estado de Alagoas.

 
 Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 10/08/2018, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 10/08/2018, às 12:50, 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
0418565 e o código CRC A0D94687.

0003590-51.2018.6.02.8000 0418565v1

Despacho SMR 0418565         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 59



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2018.
Senhor Secretário de Administração.
 
Encaminho o Termo de Referência dos Projetos

Complementares para Construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral, para ciência e aprovação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Coordenador Substituto, em 15/08/2018, às 12:30, 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
0420102 e o código CRC 08C9DDE1.

0003590-51.2018.6.02.8000 0420102v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2018.
 
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Encaminho os presentes autos para que seja

avaliada a viabilidade orçamentária da presente contratação,
inclusive com a possibilidade de remanejamento de crédito
entre as categorias de despesas programadas.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2018, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0420783 e o código CRC 8672F371.
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2018.
À SGO,
Diante do despacho GABSA (0420783), encaminho

os autos eletrônicos sugerindo a utilização do crédito
disponível, conforme consulta no SIAFI na data de hoje
(0425760). Por precaução, sugiro que se verifique,
preliminarmente,  se não há ajuste a ser efetuado no referido
saldo.

ATenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/08/2018, às 14:41, 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
0425751 e o código CRC DE5C7A90.
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  __ SIAFI2018-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________

  24/08/18  13:41                                      USUARIO : RUI CARLOS     

                                                       PAGINA  :      1         

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  POSICAO         : AGOSTO          - ABERTO                                    

  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              

                                                                                

    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 

    N 1 084612 0100000000 319000                                    933.921,05 C

    N 1 084621 0100000000 339000                                     49.238,10 C

    N 1 084621 0100000000 339030          AOSA MCONST                     0,70 C

    N 1 084621 0100000000 339037          AOSA APOIO                 26.337,93 C

    N 1 084621 0100000000 339039          AIEF MANPRE                   855,00 C

    N 1 084622 0100000000 339000                                     14.390,02 C

    N 1 084622 0100000000 339014          EAL TREINA                 24.714,04 C

    N 1 084799 0100000000 339000                                    118.306,60 C

    N 1 107670 0100000000 319000                                  3.163.856,00 C

    N 1 107671 0100000000 339000                                    530.594,06 C

    N 1 107671 0100000000 339030          UEL SUPRIM                  8.310,00 C

    N 1 107671 0100000000 339039          MAT SERIMP                  5.437,50 C

                                                                    CONTINUA ...

  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA                 
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INFORMAÇÃO Nº 5248 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Maceió, 29 de agosto de 2018.

Sei nº 0003590-51.2018.6.02.8000
Informação nº 275/2018
 
À SAD,
 
Senhor Secretário,
 
1. Tratam os autos de contratação de empresa para elaboração de projetos
complementares visando à construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São
José da Laje/AL, conforme termo de referência (0418560).
 
2. Vieram os autos para análise da viabilidade orçamentária da contratação.
 
3. Por se tratar de obra não presente na LOA 2018 e PLOA 2019, restou
dúvidas acerca de como será procedida à construção almejada, mais
precisamente quanto à origem dos recursos, se custeada pela Prefeitura de
São José da Laje ou pelo próprio TRE-AL.
 
4. Nos autos não há presença de documento que demonstre estar acerto um
possível convênio entre a Prefeitura e o TRE-AL, havendo apenas menção, no
Memorando (0376010), a uma minuta de projeto de lei que foi entregue
juntamente com a documentação referente ao terreno a ser doado, não sendo
especificado do que a mesma trata (se apenas a doação ou se também a
construção).
 
5. De todo modo, faz-se necessário consultar a priori o TSE sobre a
necessidade de sua inclusão no plano de obras, bem como criação de Plano
Interno específico para a referida contratação, o que impede, por ora,
proceder à reserva de crédito, apesar de haver saldo no crédito disponível.
 
6. Diante do exposto, solicitamos a SAD mais informações sobre a fonte de
custeio da construção, a fim de possibilitar uma avaliação de impacto
orçamentário e atender a possível questionamento do TSE.
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Respeitosamente.
 
Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Gestão Orçamentária
 
Rogério Rocha da Silva
Chefe da Seção de Gestão Orçamentária
 
Rui Carlos Galvão
Coordenador da COFIN
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/08/2018, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 29/08/2018, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 29/08/2018, às 18:16, 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
0427678 e o código CRC 1A124A26.

0003590-51.2018.6.02.8000 0427678v5
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2018.
À Direção-Geral.
Assunto: Construção. Cartório Eleitoral. São José

da Lage.
 
Senhor Diretor,
 
Trata-se de questionamento inicial da

Coordenadoria de Orçamento e Finanças, tendo em vista o
objeto pretendido nestes autos, pertinente à contratação de
empresa para elaboração de projetos
complementares visando, em momento futuro, a construção
do Cartório Eleitoral da 16.ª Zona, na municipalidade de São
José da Lage, consoante mencionado no Memorando n.º 284
(evento SEI 0376010).

Em face de não constar a referida obra em
planejamento deste Tribunal para o ano de 2018 e 2019, em
atendimento à diligente ponderação da Coordenadoria de
Orçamento e Finanças, peço vênia a Vossa Senhoria para que
o fetio eveolua à análise prévia da Assessoria Jurídica, para se
pronunciar sobre a viabilidade do empreendimento cujos
custos de construção ficariam a cargo do Município de São
José da Lage, mediante convênio ou outra forma de parceria.

Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2018, às 14:56, 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
0432607 e o código CRC 10DC8FBF.

0003590-51.2018.6.02.8000 0432607v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2018.
 
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para

análise e manifestação, conforme encaminhamento do Senhor
Secretário de Administração, nos termos do Despacho
GSAD 0432607.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/09/2018, às 18:15, 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
0432787 e o código CRC C19DCBB9.

0003590-51.2018.6.02.8000 0432787v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2018.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Para a análise solicitada acerca do tema ora tratado

nestes autos, parece de bom alvitre coligir mais  informações
pertinentes, tais como os documentos relativos à doação do
terreno e compromissos da Municipalidade frente à
construção da sede do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, bem
como eventuais determinações  oriundas do Tribunal Superior
Eleitoral acerca de edificação de novas unidades cartorárias,
face às  consabidas restrições orçamentárias.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 14/09/2018, às 16:26, 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
0435883 e o código CRC 9074FB37.

0003590-51.2018.6.02.8000 0435883v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2018.
À Coordenadoria de Orçamento e Finanças.
Assunto: Robustecimento. Autos. Análise.

Assessoria Jurídica.
 
Senhor Coordenador,
 
Objetivando colher informações para continuidade

da apreciação solicitada no despacho GSAD 0432607, na
forma do robustecimento diligenciado pela Assessoria Jurídica
deste Tribunal, solicito a Vossa Senhoria informar a
existência de eventuais determinações, oriundas do Tribunal
Superior Eleitoral, acerca de edificação de novas unidades
cartorárias, face às  consabidas restrições orçamentárias.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/09/2018, 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
0436337 e o código CRC EB761A5F.

0003590-51.2018.6.02.8000 0436337v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2018.
À SGO,
Sr. Chefe,
Diante da situação sui generis acredito que não

houve, nesse último período, orientação do TSE quanto à
sistemática que se pretende adotar para a construção em
parceria do respectivo Cartório Eleitoral com a Prefeitura
local. Entretanto, pelo pertinente questionamento da AJ-DG
(0435883), sugiro que seja enviado email ao TSE/SOF
solicitando manifestação acerca dos procedimentos e
normativos de vigência bem como elucidando as dúvidas
apontadas no sua Informação SGO nº 5248 (0427678).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/09/2018, às 13:11, 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
0437158 e o código CRC 917468C2.

0003590-51.2018.6.02.8000 0437158v1
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De: "Agamenon Gomes Miranda Júnior" <agamenonmiranda@tre-al.jus.br>

Para: seplan@tse.jus.br

CCO: "sgo Mailing List" <sgo@tre-al.jus.br>

Data: 26/09/2018 06:29 PM

Assunto: Convênio Prefeitura - TRE/AL. Construção de Cartório. Questionamentos.

Prezados(as) Senhores(as),

Tramita  neste  TRE-AL  procedimento  administrativo  sobre  a  construção  de  cartório  eleitoral  para  a  16ª  ZE,

município  de  São  José  da  Laje,  sob  número  SEI  0003590-51.2018.6.02.8000,  para  o  qual  temos  algumas

informações a solicitar.

Ocorre que, a priori, trata-se de uma doação de terreno e construção do imóvel financiado pelo município, apesar

de, até a presente data, ainda não haver documentação que estabeleça os direitos e obrigações das partes, já que

também haverá ônus para esta Corte, tais como os custos de elaboração de projetos complementares (básicos e

executivos), hoje orçados em R$ 31.084,92 .

Porém, como se trata de possível convênio entre a prefeitura e este tribunal, surgiram os questionamentos que

abaixo seguem:

a) Se este tipo de despesa está suspenso pelo TSE, ainda que a maior parte dos gastos sejam custeados pela

prefeitura?

b) A despesa deverá ser classificada como construção e constar no Plano de Obras?

Att.

Agamenon Gomes Miranda Jr.

Seção de Gestão Orçamentária - TRE/AL

Rogério Rocha da Silva

Chefe da Seção de Gestão Orçamentária - TRE/AL

(82) 2122.7651

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=WEZNK...
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De: GRUPO SEPLAN <seplan@tse.jus.br>

Para: "sgo@tre-al.jus.br" <sgo@tre-al.jus.br>

CC: TRE-AL rogeriosilva <rogeriosilva@tre-al.jus.br>, GRUPO SEPLAN <seplan@tse.jus.br>

Data: 10/10/2018 06:12 PM

Assunto: [sgo] ENC: Convênio Prefeitura - TRE/AL. Construção de Cartório.

Questionamentos.

Prezado Agamenon,

A resposta ao ques�onamento foi encaminhada no dia 3 de outubro, conforme mensagem abaixo.

Atenciosamente,

Equipe	SEPLAN
Seção de Planejamento/COPOR/SOF

Tribunal Superior Eleitoral

* seplan@tse.jus.br

De: Aloísio Mayworm Pereira Júnior Em nome de GRUPO SEPLAN

Enviada em: quarta-feira, 3 de outubro de 2018 18:36

Para: 'agamenonmiranda@tre-al.jus.br'

Cc: Eduardo Demétrio Bechara; GRUPO SEPLAN

Assunto: RES: Convênio Prefeitura - TRE/AL. Construção de Cartório. Questionamentos.

Prezado Agamenon,

Esclarecemos que somente será possível a manifestação quando houver uma maior definição de quais serão as

obrigações da Jus�ça Eleitoral para o referido caso.

Atenciosamente,

Equipe	SEPLAN
Seção de Planejamento/COPOR/SOF

Tribunal Superior Eleitoral

* seplan@tse.jus.br

De: Agamenon Gomes Miranda Júnior [mailto:agamenonmiranda@tre-al.jus.br]

Enviada em: quarta-feira, 26 de setembro de 2018 18:30

Para: GRUPO SEPLAN

Assunto: Convênio Prefeitura - TRE/AL. Construção de Cartório. Questionamentos.

Prezados(as) Senhores(as),

Tramita  neste  TRE-AL  procedimento  administrativo  sobre  a  construção  de  cartório  eleitoral  para  a  16ª  ZE,

município  de  São  José  da  Laje,  sob  número  SEI  0003590-51.2018.6.02.8000,  para  o  qual  temos  algumas

informações a solicitar.

Ocorre que, a priori, trata-se de uma doação de terreno e construção do imóvel financiado pelo município, apesar

de, até a presente data, ainda não haver documentação que estabeleça os direitos e obrigações das partes, já que

também haverá ônus para esta Corte, tais como os custos de elaboração de projetos complementares (básicos e

executivos), hoje orçados em R$ 31.084,92 .

Porém, como se trata de possível convênio entre a prefeitura e este tribunal, surgiram os questionamentos que

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ZZ7IL8R...

1 de 2 10/10/2018 18:47
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abaixo seguem:

a) Se este tipo de despesa está suspenso pelo TSE, ainda que a maior parte dos gastos sejam custeados pela

prefeitura?

b) A despesa deverá ser classificada como construção e constar no Plano de Obras?

Att.

Agamenon Gomes Miranda Jr.

Seção de Gestão Orçamentária - TRE/AL

Rogério Rocha da Silva

Chefe da Seção de Gestão Orçamentária - TRE/AL

(82) 2122.7651

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=ZZ7IL8R...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6299 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Maceió, 11 de outubro de 2018.

Informação n. 331/2018
Sei n. 0003590-51.2018.6.02.8000
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
1. Tratam os autos de contratação de empresa para elaboração de projetos
complementares visando à construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral (São
José da Laje/AL), conforme termo de referência (0418560). A priori, às
despesas acima citadas ocorreriam por conta deste Regional, o que gerou
questionamentos, uma vez que não está prevista na LOA 2018 e nem na PLOA
2019.
 
2. Desde o início levantou-se a possibilidade de convênio a ser celebrado entre
o TRE-AL e a Prefeitura de São José da Laje, que poderia vir a arcar com o
ônus de construção, além da doação do terreno, o que foi abordado na
Informação n. 5248 (0427678), da lavra desta SGO. Porém nada fora
formalizado neste sentido.
 
3. Mesmo depois de juntada de documentos (0436419), especialmente a
minuta de projeto de lei, em página 7, não ficaram esclarecidas as obrigações
e direitos entre as partes. No projeto de minuta de lei apenas constam a
autorização para o município firmar convênio de cooperação (art. 1º), uma
definição do que poderá ser englobado (parágrafo único, art. 1º), a
necessidade antecipada de plano de trabalho (inc. I, art. 2º) e a previsão de
cláusula que estabelecerá as obrigações e direitos entre as partes
(inc. II, art. 2º).
 
4. À GSAD, através do Despacho (0436337), solicitou que fosse consultado o
TSE acerca de “eventuais determinações ... acerca de edificação de novas
unidades cartorárias, face às  consabidas restrições orçamentárias.”. Após o
envio dos referidos questionamentos a SEPLAN/TSE, conforme e-mail
(0441697), retornou a esta Corte em resposta o pedido de informações sobre
as obrigações da Justiça Eleitoral para melhor avaliação do caso (0448274).
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5. Neste sentido, entendemos, s.m.j., que deverá ser consultada as unidades
envolvidas para que, em contato com a Prefeitura, possam deixar claras e
precisas as obrigações e direitos a serem firmados entre as partes, para
posterior envio de nova consulta ao TSE.
 
Respeitosamente,
 
Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Gestão Orçamentária
 
Rogério Rocha da Silva
Chefe da Seção de Gestão Orçamentária 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 11/10/2018, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 11/10/2018, às 16:23, 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
0448488 e o código CRC CCE3C567.

0003590-51.2018.6.02.8000 0448488v10
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DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2018.
À GSAD,
Para ciência da Informação SGO nº 6299 (0448488)

e manifestação acerca do item "5".
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/10/2018, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0448760 e o código CRC 3CA12F36.

0003590-51.2018.6.02.8000 0448760v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2018.
Retornem os autos à COFIN para dar sequência

à análise de compatibilidade orçamentária considerando, para
todos os efeitos, apenas as depesas com a elaboração dos
projetos de que tratam os presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2018, 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
0449689 e o código CRC 39200F27.

0003590-51.2018.6.02.8000 0449689v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2018.
À SGO,
Para atendimento do despacho GSAD (0449689).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/10/2018, 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
0449744 e o código CRC FAEF3D49.

0003590-51.2018.6.02.8000 0449744v1
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  __ SIAFI2018-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  17/10/18  15:31                                      USUARIO : JANUSIA        

  DATA EMISSAO    : 17Out18                            NUMERO  : 2018PE001085   

  DATA LIMITE     : 31Dez18                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  RESERVA DE CREDITO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE  /

  PROJETOS VISANDO, EM MOMENTO FUTURO, A CONSTRUÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DA 16ª

  ZONA - SÃO JOSE DA LAGE. SEI N. 0003590-51.2018. EVENTO (0418469).            

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 339039        AIEF MANPRE               31.084,92

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 47003073404 - JANUSIA              UG : 070011   17Out18   15:30

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n. 1085/2018.

Observação:

O PE n. 1083/2018 cancelou parcialmente o PE n 59/2018.
 
Sr. Coordenador,
 
Fizemos a reserva de credito conforme solicitada, sem análise de

outras despesas que podem ocorrer.
 
Att.
 
Rogério Rocha da Silva
SGO

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 17/10/2018, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0451015 e o código CRC 78BF060B.
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DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2018.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0449689), encaminho a

referida reserva de crédito (0450862), apenas da elaboração
do projeto, nos termos do referido despacho.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/10/2018, 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
0451073 e o código CRC 005EDA93.
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2018.
À Assessoria Jurídica.
Assunto: Envio. Autos eletrônicos. Atendimento.

Despacho.
 
Senhor Assessor,
 
Após o trâmite no sentido de reunir os elementos

gizados no Despacho AJ-DG 0435883, dessa Assessoria
Jurídica, considerando os documentos anexados, em especial
o acervo contido no evento 0436419, destacando, por
oportuno, a reserva de crédito pertinente à pretensão de
contratação da elaboração dos projetos, evoluo o presente a
Vossa Senhoria para continuidade da tramitação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2018, às 20:47, 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
0452126 e o código CRC 48B2C577.
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2018.
Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica por

conduto do Despacho GSAD nº 0452126, após o apontamento
da necessidade de prévia coligência de informações a ser
efetivada por parte da Administração deste Regional.

 
A mim me parece que as diligências ainda carecem

de serem cumpridas e que, os documentos carreados aos
autos, também, não se bastam a uma análise mais amiudada
das pretensas contratações.

 
Reportar-se a uma minuta de projeto de lei que,

mesmo desconsidera a questão referente a sua não aprovação
legislativa pela municipalidade, é deveras inespecífica acerca
de seu conteúdo e a outros documentos "vagos", bastantes
incipientes em sua instrução, impedem, neste momento,
qualquer análise jurídica sobre a temática posta no bojo do
processo. 

 
Ademais, pendente, também, como mencionado nos

autos (0448274) o posicionamento do Tribunal Superior
Eleitoral acerca de edificação de novas unidades cartorárias,
face às consabidas e mencionadas restrições orçamentárias.

 
À Secretaria de Administração, para continuidade

da instrução.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/10/2018, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0452943 e o código CRC D5C8FF91.
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DESPACHO

Maceió, 30 de outubro de 2018.
À Direçã-Geral.
Assunto: Discussão. Viabilidade. Empreendimento.

Construção. Cartório Eleitoral de São José da Lage.
 
Senhor Diretor,
 
Trata-se da questão originada pelo documento

inicial destes autos, que se refere à construção de unidade
predial para albergar o Cartório Eleitoral de São José da Lage,
cuja construção, conforme registro nos presentes autos, teria
como área uma unidade territorial doada pela Prefeitura
Municipal da entidade mencionada, bem como
sua construção.

Iniciados os atos pertinentes, a Seção de
Manutenção e Reparos, por meio de sua unidade técnica de
arquitetura, instruiu o procedimento pertinente objetivando a
contratação de empresa especializada para elaboração
de projetos para edificação do futuro Fórum Eleitoral,
visando, em momento futuro, a construção da unidade predial
referida, conforme registro consignado no evento
SEI 0418560, que trata do Termo de Referência da
contratação pretendida.

Evoluídos os autos à Assessoria Jurídica para
pronunciamento acerca da viabilidade do empreendimento,
destaque-se, a ser executado pelo poder público municipal de
São José da Lage, solicitou a AJ-DG, por meio do despacho de
evento SEI 0435883, para promover a análise, informações e
documentos relativos à doação do terreno e compromissos da
Municipalidade frente à construção da sede do cartório, bem
como eventuais determinações oriundas do Tribunal Superior
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Eleitoral acerca de edificação de novas unidades cartorárias,
diante do cenário orçamentário restritivo. 

A par das diligências requeridas pela AJ-DG, esta
Secretaria, por meio de sua unidades vinculadas, apresentou
a documentação consignada no evento SEI 0436419, bem
como fez referência à instrução realizada, sugerindo a
continuidade da análise solicitada.

Convém referenciar, no material apresentada para
atendimento do aperfeiçoamento da instrução requerido, a
juntada de minuta de Projeto de Lei, memorial descritivo do
terreno a ser doado, plantas e acervo fotográfico, além de
mensagens oriundas do Tribunal Superior Eleitoral,
vinculadas à consulta acerca de determinações existentes
acerca de edificações de novas unidades cartorárias.

Não obstante, ao tratar da questão, entendeu a
Assessoria Jurídica pela impossibilidade de pronunciamento,
em face da entendida insuficiência de elementos pertinentes
aos documentos trazidos aos autos, bem como pela ausência
de posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral acerca de
edificação de novas unidades, face às consabidas e
mencionadas restrições orçamentárias.

Ante o exposto, peço vênia para evoluir o presente
a Vossa Senhoria, sugerindo a apresentação da questão à
Presidência deste Tribunal, para deliberação.

Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/10/2018, 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
0457569 e o código CRC 816B43E3.

0003590-51.2018.6.02.8000 0457569v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de dezembro de 2018.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos, em linhas gerais, sobre ações

pertinentes no sentido da construção e instalação do Cartório
Eleitoral da 16ª Zona - São José da Laje, nos termos do Memorando
nº 284/2018 (0376010).

 
Em trâmite de instrução, a Seção de Manutenção e

Reparos apresentou Termo de Referência e Anexos, por intermédio
do Despacho SMR 0418565, objetivando a contratação de empresa
especializada para a elaboração de projetos complementares (básicos
e executivos).

 
Instada a se manifestar, a Coordenadoria Orçamentária e

Financeira, por sua unidade competente, asseverou na Informação
COFIN/SGO nº 5248 (0427678) que a obra não está presente na LOA
2018 e PLOA 2019, restando dúvidas quanto à fonte de custeio da
construção. Noticiou também a ausência de documento que
demonstre um possível convênio entre o Poder Público Municipal e
este Regional, referindo-se apenas a uma minuta de Projeto de Lei,
não sendo especificado o objeto (se apenas doação ou se também
construção), a fim de possibilitar uma avaliação de impacto
orçamentário. Ademais, aventou a necessidade de promover consulta
junto ao TSE quanto à inclusão no Plano de Obras, bem como a
criação de Plano Interno específico para a referida contratação,
apesar de haver saldo no crédito disponível.

 
Os autos foram encaminhados pela Secretaria de

Administração à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para
manifestação acerca da viabilidade do empreendimento, cujos custos
de construção ficariam a cargo da Prefeitura de São José da Laje.
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Por sua vez, a AJ-DG, por meio do Despacho 0435883,

solicitou diligências a fim de obter mais informações para uma
análise jurídica mais abalizada (documentos relativos à doação do
terreno e compromissos da municipalidade frente à construção da
sede do Cartório da 16ª Zona Eleitoral), bem como eventuais
determinações oriundas do Tribunal Superior Eleitoral acerca de
edificação de novas unidades cartorárias, face às consabidas
restrições orçamentárias.

 
Com efeito, a par das diligências requeridas pela AJ-DG, a

Secretaria de Administração, através de suas unidades qualificadas,
apresentou documentação inserta no evento SEI 0436419, assim
como fez referência à instrução realizada, sugerindo a continuidade
da análise solicitada.

 
Dando sequência a análise de compatibilidade

orçamentária, a Seção de Gestão Orçamentária verificou que, mesmo
depois da juntada dos documentos insertos no evento SEI 0436419,
não ficaram esclarecidas as obrigações e direitos entre as partes.
Quanto à consulta realizada a unidade técnica do TSE acerca dos
questionamentos apontados no evento SEI 0441697, foi esclarecido
“que somente será possível a manifestação quando houver uma maior
definição de quais serão as obrigações da Justiça Eleitoral para o
referido caso”.

 
Após, juntada da reserva de crédito (0450862), atinente

às despesas com a elaboração do projeto, em atendimento ao
Despacho GSAD 0449689.

 
Ao tratar novamente da questão no Despacho 0452943, a

AJ-DG entendeu pela impossibilidade de pronunciamento, em face da
escassez de elementos trazidos pelos documentos juntados, bastante
incipientes em sua instrução, assim como a existência de pendência
quanto ao posicionamento do TSE acerca de edificação de novas
unidades, face às consabidas e mencionadas restrições
orçamentárias.

 
Com essas informações, elevo a questão à análise de

Vossa Excelência para a competente deliberação, consoante
proposição do Senhor Secretário de Administração no Despacho
GSAD 0457569.
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/12/2018, 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
0475392 e o código CRC F2E23437.
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DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2018.
À Assessoria Jurídica para análise e manifestação.
 

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 19/12/2018, às 16:32, 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
0481056 e o código CRC 09CA08C3.
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PROCESSO : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : Construção. Sede. Cartório. 16ª Zona Eleitoral.

 

Parecer nº 85 / 2019 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 

Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de ações voltadas à construção e

instalação do cartório da 16ª Zona Eleitoral, com sede no município
de São José da Laje/AL, conforme Memorando nº 284 (0376010).
Instruem o referido expediente, Termo de Referência e documentos
com o objetivo de contratar empresa especializada para a confecção
de projetos básicos e executicos para o empreendimento.

 
Por meio da Informação 5248 (0427678), a Seção de

Gestão Orçamentária apontou: a) que a obra não consta da LOA 2018
e PLOA 2019; b) a existência de dúvidas quanto à origem dos
recursos de custeio da obra, se provenientes do Município de São
José da Laje ou deste Tribunal Eleitoral; c) a falta de documentos que
demonstrem os termos do convênio entre a Prefeitura e o TRE, como
direitos e obrigações; d) a falta de especificação do objeto na minuta
de projeto de lei apresentado, se apenas doação ou se também
construção; e e) a necessidade de consulta ao TSE sobre a inclusão
da construção no plano de obras.

 
A Assessoria Jurícia da Direção-Geral, em sede de

manifestação (0435883), destacou ser necessária a colheita de
informações essenciais para análise, como a documentação referente
à doação do terreno, compromissos da municipalidade com a
contrução da sede cartorária e eventuais determinações do TSE
acerca de construções de novas unidades, tendo em vista as
restrições orçamentárias.

 
Ao ser instado por este Regional sobre a obra (0448274),

o Tribunal Superior assinalou que somente poderia ofertar
manifestação após serem definidas quais seiam as obrigações desta
Justiça Eleitoral.

 
Em novo aparte, a Seção de Gestão Orçamentária

recomendou que a Prefeitura de São José da Laje fosse contatada
com o propósito de se fixar os direitos e obrigações das partes, para
posterior envio de nova consulta ao TSE (0448488).

 
No despacho 0452943, a Assessoria Jurídica da DG

reforça a necessidade de instrução do feito com os elementos
solicitados, uma vez que a documentação presente nestes autos não
são suficientes para um pronunciamento detalhado das contratações,
razão pela qual devolveu este processo à Secretaria de
Administração.

 
Acolhendo sugestão do Senhor Secretário de

Administração (0457569), a Direção-Geral evoluiu estes autos à
Presidência para deliberação (0475392).

 
Era o que tinha a relatar no essencial.
 
Após análise do procedimento instaurado, é possível

concluir pela ausência de elementos de informação considerados
indispensáveis a uma avaliação cuidadosa acerca da construção do
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cartório da 16ª Zona Eleitoral, localizado em São José da Laje. Com
razão, portanto, a posição adotada pela Assessoria Jurídica da
Direção-Geral.

 
A fim de possibilitar o desenvolvimento do projeto ora

tratado, é necessário que este Tribunal busque estabelecer, com
precisão e clareza, a origem dos recursos que irão custear a
construção da sede cartória, os documentos relativos à doação do
terreno, bem como os direitos e obrigações das partes envolvidas.

 
Desse modo, esta unidade consultiva sugere, salvo

melhor entendimento, que a Presidência deste Regional contate a
Prefeitura de São José da Laje a fim de que o Executivo Municipal
firme compromisso no sentido de garantir os recursos financeiros
necessários à construção da sede cartorária da 16ª Zona Eleitoral,
promova as medidas para aprovação do projeto de lei apresentado,
que se encontra relacionado nos documentos insertos no evento
0436419, devendo constar no texto normativo a doação do terreno à
Justiça Eleitoral para a instalação do cartório, bem como estabelecer,
de forma cristalina, os direitos e obrigações das partes na realização
da obra e, por fim, para que apresente a documentação relativa ao
terreno doado.

 
Fixados os termos dos direitos e deveres na construção

do prédio, sugere-se o envio destes autos eletrônicos à Secretaria de
Administração com o propósito de realizar nova consulta ao Tribunal
Superior Eleitoral sobre a edificação de novas unidades cartorárias,
considerando as restrições orçamentárias.

 
De posse dos documentos e informações essenciais à

instrução, sugere-se que os autos retornem à Assessoria Jurídica da
Direção-Geral para análise e manifestação.

 
É o parecer.
 
 
À consideração superior de Vossa Excelência.
 
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário
Assessor Jurídico da Presidência

 

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 21/01/2019, às 15:56, 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
0489870 e o código CRC FC48B775.
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Ofício nº 216 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Maceió, 22 de janeiro de 2019.

 
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. FERNANDO DE ARAÚJO PEDROSA
Presidente do Conselho Regional de Medicina de Alagoas
R. Sargento Aldo Almeida, 90, Pinheiro
NESTA

 

Assunto: Solicitação. Indicação. Colaboração. Profissionais médicos. Câmara Técnica.
Junta médica.

 
 
Senhor Presidente,
 
 
Cumprimentando-o inicialmente, e em razão de solicitação

endereçada a esta Presidência pelo Dr. José Araújo Pinto e pela Dra.
Margareth de Souza Lira Handro, profissionais integrantes da Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica deste Tribunal, solicito de Vossa Senhoria
os bons préstimos no sentido de indicar, a título de colaboração, dois
profissionais médicos que, integrantes da Câmara Técnica desse r. Conselho
Regional, detenham a qualificação de especialistas nas áreas de Angiologia e
Ortopedia.

 
Saliento que a presente requesta motiva-se pela necessidade de

constituição de Junta Médica com a finalidade de avaliar as condições de
saúde do Servidor deste Tribunal INGMAR CHAGAS FEBRÔNIO ALVES,
postulante de remoção funcional de ofício para esta capital por motivo de
saúde.

 
Outrossim, declino, como contato para as tratativas relativas ao

tema, a já referida Assessoria de Assistência Médica e Odontológica deste
Tribunal através do fixo 2122-7747, que pode ser contatado no período
compreendido das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira, e das 7h30h às
13h30, às sextas-feiras.
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Atenciosamente,

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/01/2019, às 18:15, 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
0491170 e o código CRC 0BCEDF2B.
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INFORMAÇÃO Nº 662 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Informo que, em razão de equívoco operacional, procedeu-se à

juntada de documentos que não correspondem ao presente feito e que estão
consignados nos eventos 0491170 e 0492833. Informo também que, segundo
informações colhidas junto à Secretaria de Tecnologia da Informação deste
Tribunal - STI, resta impossível a exclusão deles do andamento processual.

Documento assinado eletronicamente por ROOSEVELT GOMES QUINTINO DE
HOLANDA CAVALCANTE, Técnico Judiciário, em 30/01/2019, às 15:18, 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
0494220 e o código CRC C9823C55.

0003590-51.2018.6.02.8000 0494220v2
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DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
Ao servidor Erivaldo,
 
No último dia 31 de janeiro, ocorreu uma reunião

na Presidência do TRE-AL, com a presença do Diretor Geral,
Assessores da Presidência, o Excelentíssimo Desembargador
Presidente e o Prefeito de São José da Laje para acertar o
processo de doação do terreno, para a construção da nova
sede do Cartório da 16ª Zona Eleitoral.

Em decorrência disto, far-se-á necessário a
atualização do custo de referência (0418469) para  a
contratação dos projetos executivos para a construção do
prédio que abrigará a nova sede da 16ª Zona Eleitoral.

Desta forma, atribuo estes autos a Vossa Senhoria
para que proceda a referida atualização, com a brevidade que
o caso requer.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 05/02/2019, às 17:03, 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
0496413 e o código CRC 88D9B9A3.
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DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
 
De ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente,

remeto à Assessoria Jurídica da Presidência para a elaboração
da minuta de projeto de lei.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 05/02/2019, 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
0496775 e o código CRC 0EBDB8FC.

0003590-51.2018.6.02.8000 0496775v1
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(Minuta de projeto de Lei)

LEI N° ______, DE ____ DE ____________ DE 2019.

Autoriza o município de São José da Laje, Estado de Alagoas, a
alienar,  através  de  doação,  imóvel  urbano  municipal  à  União
para atender às necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e dá outras providências. 

O  Prefeito do município de São José da Laje,  Estado de  Alagoas,  no uso das

atribuições que lhe são atribuídas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de ____ de

__________ de 2019 aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União um terreno pertencente à

Municipalidade, localizado na Rua _________________________________, registrado em cartório

por  meio  da  matrícula  n°  ____________,  com área  de  _______ m2 (_____________________

metros quadrados), conforme certidão anexa, expedida pelo Cartório competente.

Parágrafo único. A área objeto da doação se destina à construção, a ser realizada

pelo próprio doador e com recursos seus, de edificação onde será instalado pelo Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas o Cartório da 16ª Zona Eleitoral.

Art. 2º Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas caberá o encargo de apresentar ao

município de São José da Laje, no prazo de X (_________________) dias, todos os projetos de

engenharia e arquitetura necessários à realização da obra.

Parágrafo  único.  O  prazo  fixado  no  caput  pode  ser  prorrogado  mediante

justificativa formalmente apresentada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Art. 3° A doação poderá ser revogada, com a reversão do imóvel ao Patrimônio do

Município, se a donatária utilizar o imóvel para finalidade diversa da prevista nesta lei ou ainda se o

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas deixar de cumprir a obrigação prevista no artigo 2º, dentro

do prazo estabelecido, incluindo eventual prorrogação justificada. 
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Art. 4º  Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas caberá, conforme convênio ou

termo de cooperação a ser firmado, auxiliar o município de São José da Laje quanto à fiscalização

da obra em questão.

Art. 5º Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas caberão também as despesas com

mobiliário e demais equipamentos necessários à futura instalação e funcionamento do Cartório da

16ª Zona Eleitoral.

Art.  6° As  despesas  junto  ao  Cartório  competente  e  demais  repartições  públicas

ligadas à transferência de titularidade do imóvel correrão por conta do doador.

Art.  7° Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as

disposições em contrário.

São José da Laje, ____ de ___________ de 2019.

_______________________________________

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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
Senhor Presidente,
 
Em atenção ao Despacho dessa Presidência

(0496775), juntou-se a este feito a Minuta de Projeto de Lei
solicitada (0496787), com o intuito de viabilizar a doação de
terreno e prédio destinado a ser utilizado como Cartório da
16ª Zona Eleitoral de Alagoas, de parte da Prefeitura
Municipal de São José da Lage.

 
Entretanto, considerando que se trata de tema

pertinente à Secretaria de Administração, que inclusive já
vem acompanhando este procedimento, entende-se como
recomendável o pronunciamento daquela unidade acerca do
texto apresentado, especialmente, sobre a questão do prazo de
entrega dos projetos de engenharia e arquitetura para a
construção da obra, insertos no art. 2º, do projeto minutado.

 
Ademais, é mister colher também a manifestação do

Assessor Jurídico da Direção-Geral, a fim de verificar se o
texto ofertado supriria as condições apontadas pela unidade
em pareceres ofertados neste procedimento.

 
Pelo exposto, sugere-se a Vossa Excelência a

remessa do feito à Secretaria de Administração e, em seguida,
à Assessoria Jurídica da Direção-Geral, para pronuncimento.

 
Respeitosamente,
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Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário
Assessor Jurídico da Presidência
 
 

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 05/02/2019, 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
0496826 e o código CRC 5537D82C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2019.
 
De ordem do Excelentissimo Senhor Presidente,

remeto os autos à Secretaria de Adminitração - SAD, para
pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 05/02/2019, às 17:22, 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
0496871 e o código CRC B15898F0.

0003590-51.2018.6.02.8000 0496871v1
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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 fevereiro de 2019.
Em cumprimento ao Despacho GPRES 0496871,

remeto os presentes autos à SMR para indicar, com base no
cronograma estipulado no termo de referência, prazo de
entrega dos projetos de engenharia e arquitetura para a
construção da obra, insertos no art. 2º, do projeto minutado
(0496787).

Solicito que o retorno dos autos, com a resposta,
até a próxima sexta-feira, dia 8.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/02/2019, às 11:59, 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
0497194 e o código CRC 5DA7AA49.
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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 

 

 

  

,00 

 

 

 
Z3 

 

 

 

 

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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – CARTÓRIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL

Data: 07 de fevereiro de 2019

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado m² 273,00 12,498 3.411,95

02 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA m² 273,00 6,249 1.705,98

03 Projeto de Climatização m² 273,00 3,749 1.023,59

04 Projeto hidrossanitário e Reúso m² 273,00 7,499 2.047,17

05 Projeto Estrutural e de Fundação m² 273,00 21,247 5.800,32

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV m² 273,00 2,500 682,39

07 Caderno de Encargo m² 273,00 6,249 1.705,98

08 m² 273,00 12,498 3.411,95

09 m 45,00 101,66 4.574,70

SUB-TOTAL 24.364,03

VALOR DO CONTRATO SEM BDI 24.364,03

BDI (29,07) 7.082,62
VALOR DO CONTRATO COM BDI 31.446,66

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

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

PGRCC(PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)

PESQUISA 
MERCADO/OR
SE MAIO/2018

PESQUISA 
MERCADO – 
10016/ORSE 

dez/2018
Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 m de 
profundidade)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Página 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃ� O VÃLOR (R$) 15 dias 30 dias 45 dias Total parcela

1 4.403,80
100,00 0,00 0,00 100,00

4.403,80 4.403,80

2 2.201,91
100,00 0,00 0,00 100,00

2.201,91 2.201,91

3 Projeto de Climatização 1.321,15
100,00 0,00 0,00 100,00

1.321,15 1.321,15

4 Projeto hidrossanitário e Reúso 2.642,28
0,00 100,00 0,00 100,00

2.642,28 2.642,28

5 Projeto Estrutural e de Fundação 7.486,47
0,00 100,00 0,00 100,00

7.486,47 7.486,47

6 Projeto Segurança, alarme, CFTV 880,76
0,00 100,00 0,00 100,00

880,76 880,76

7 Caderno de Encargo 2.201,91
100,00 0,00 0,00 100,00

2.201,91 2.201,91

8 4.403,80
0,00 0,00 100,00 0,00

4.403,80 4.403,80

9 5.904,55
0,00 0,00 100,00 0,00

5.904,55 5.904,55

31.446,66
10.128,77 11.009,52 10.308,36

31.446,66
10.128,77 21.138,28 31.446,64

Projetos complementares – Cartório de São José 
da Laje/AL

Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento 
estruturado

Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e 
SPDA

PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil)

Perfuração de sondagem a percussão SST(03 
pontos com + ou _ 15 m de profundidade)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2019.
Ao Sr. Secretário de Administração.
 
Com relação a solicitação do despacho de

evento(04964130) no tocante as atualizações do custo de
referência foram realizadas pesquisa do CUB, novas Planilha
e Cronograma, anexos
nos eventos(0498335, 0498337 e 0498339) respectivamente.

No tocante a indagação em despacho constante no
evento(0497194), esclarecemos que o prazo solicitado de
entrega dos projetos de engenharia e arquitetura para a
construção da obra, insertos no art. 2º, do projeto
minutado será de 45(quarenta e cinco) dias, contados a partir
da entrega da ordem de serviço pelo Tribunal quando da
Contratação do referido serviço.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 07/02/2019, 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
0498349 e o código CRC 406E3C67.

0003590-51.2018.6.02.8000 0498349v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.
À Assessoria Especial da Presidência.

 
 
Senhora Assessora,
 
Como sugerido pela Assessoria da Presidência,

vieram os autos a esta Secretária para pronunciamento
quanto ao texto da minuta do Projeto de Lei de evento
nº 0496787, especialmente em relação ao prazo de entrega
dos projetos de engenharia e arquitetura para a construção da
obra, constante no art. 2º do projeto minutado.

Após ouvida a unidade técnica responsável pela
elaboração do Termo de Referência para Construção do
Cartório da 16ª Zona Eleitoral, no município de São José da
Laje, peço vênia a V. Sa. para informar que o prazo de entrega
dos projetos de engenharia e arquitetura para a construção da
obra, como previsto no art. 2º do projeto minutado, deverá ser
de 75 (setenta e cinco) dias, considerando o estágio atual da
instrução deste procedimento com vistas à realização da
licitação e 45 (quarenta e cinco) dias corridos para entrega
dos projetos, contados a partir da entrega da ordem de
serviço pelo Tribunal quando da Contratação do referido
serviço.

Com esse esclarecimento, peço vênia
para solicitar o direcionamento dos autos à Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral para manifestação, como sugerido
pela Assessoria Jurídica da Presidência.

Por fim, informo que os autos estão sendo
direcionados concomitantemente à ACAGE para análise das
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planilhas apresentadas pela SMR.
Respeitosamente.  
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2019, às 17:24, 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
0499892 e o código CRC 848A4258.

0003590-51.2018.6.02.8000 0499892v1
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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 : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : Análise de planilhas. Construção Cartório
da 16ª Zona Eleitoral.

 

Parecer nº 292 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
Senhor Secretário de Administração,
 
Os autos foram enviados por Vossa Senhoria para

análise da planilha orçamentária (0498337) relacionada à
contratação de empresa especializada para a elaboração de
projetos Complementares (Básicos e Executivos) para
construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do município de
São José da Laje/AL, conforme Termo de Referência
constante do evento Sei nº 0418560.

Da análise da referida planilha, em conjunto com as
informações contidas no respectivo Termo de Referência,
notadamente quanto ao seu Anexo III - Planilhas e tabelas,
verificamos que o orçamento foi elaborado a partir de
percentual sobre o custo estimado para contratação, 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.

R8-N: Residência multifamiliar, padrão
normal: Garagem, pilotis e oito pavimentos-
tipo; Garagem: Escada, elevadores, 64 vagas
de garagem cobertas, cômodo de lixo depósito
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e instalação sanitária; Pilotis: Escada,
elevadores, hall de entrada, salão de festas,
copa, 2 banheiros, central de gás e
guarita; Pavimento-tipo: Hall de circulação,
escada, elevadores e quatro apartamentos por
andar, com três dormitórios, sendo um suíte,
sala estar/jantar, banheiro social, cozinha, área
de serviço com banheiro e varanda.)

Quanto à escolha do padrão do projeto, observamos
que o valor do CUB varia de acordo com os tipos de projeto,
se residencial ou comercial, tipos de padrão (baixo, normal ou
alto), quantidade de pavimentos, etc.

A possibilidade de adoção dessa forma de
mensuração de custo de honorários profissionais é
prevista pelo Tribunal de Contas de União, conforme se
observa de sua publicação "Orientações para elaboração de
planilhas orçamentárias de obras públicas", quando relata que
para orçar partes de um projeto, como por exemplo o projeto
de arquitetura ou somente o projeto de climatização da
obra, existem algumas tabelas que podem balizar os
honorários profissionais a serem pagos para cada parte de um
projeto. Um exemplo de tabela é a do CREA/PR, que estima o
preço de cada disciplina de projeto por meio da multiplicação
de um percentual preconizado sobre a área de projeto e o
CUB do projeto-padrão aplicável.

Dos autos, registramos que não foi possível
observar a origem dos percentuais adotados como referência,
para definição dos valores dos projetos, dispostos na TABELA
REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS BASEADO NO CUB/m²
(ALAGOAS - junho/2018), página 14 do Termo de Referência
(0418560).

Em consulta à página eletrônica do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, por meio dos
"Módulo 2 - Remuneração de Projetos e Serviços Diversos" e
"Módulo 3 - Remuneração de Execução de Obras e Outras
Atividades", verificamos formas de cálculos diversas das
utilizadas, como se observa da  Tabela 1 - Remuneração de
Projetos e Serviços Diversos (0501237) e Tabela 5 - Tabela de
Honorários para Projeto Arquitetônico de Edificações
(0501240).

Em outra linha, vale ressaltar, ainda, parte do voto
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extraído do Acórdão nº 288/2015 - Plenário, ressaltando que
essa forma de mensuração de custo de projetos deve ser
utilizada com reservas, por não ser possível afirmar que
representam os valores praticados no mercado, a seguir:

Acórdão nº 288/2015 - Plenário
Voto
(...)
24. Nesse ponto, é oportuno destacar que
ainda que o preço estimado pela UFABC
tivesse seguido rigorosamente as premissas do
CAU/BR ou do IAB, a utilização das tabelas de
honorários estabelecidas pelo conselho
profissional ou associações de classe como
referência de mercado, no âmbito de licitações
públicas, deve ser admitida com reservas. 
25. Isso porque os preços especificados por
tais entidades, especialmente pela CAU/BR,
são apenas indicativos para o exercício
profissional, não constituindo referência oficial
obrigatória, ainda mais no âmbito de
contratações públicas. Ademais, não é possível
afirmar que tais preços são representativos
dos valores praticados no mercado, uma vez
que são fixados unilateralmente por tais
entidades, não sendo obtidos a partir de
pesquisas com os profissionais do setor. Aliás,
as tabelas do CAU/BR se prestam, antes, para
induzir os preços a serem praticados, não para
extrair, do mercado, o valor usualmente
adotado.
26. Dessa forma, embora a definição do custo
de projeto como percentual do custo estimado
da obra seja prática utilizada por alguns
orçamentistas, entendo que tal critério de ser
evitado para a definição do valor de referência
em licitações públicas, haja vista a sua grande
imprecisão intrínseca. (grifos nossos)

Em rápida análise, verificamos que o valor orçado
pela Administração para o "Projeto Estrutural e de Fundação",
R$ 5.800,32, é bem superior à média simples das propostas de
preços encaminhadas pelas empresas, 0377130, R$
3.617,56, apresentadas em abril/2018 e atualizadas pelo IPCA-
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e para os dias de hoje (3,271339% - abril/2018 a
fevereiro/2019).

Propostas de Preço (Abril/2018)
"Projeto Estrutural e de Fundação"

MAXXI página 1 R$ 2.921,10
TPC página 2 R$ 3.969,24
FE Serviços página 5 R$ 4.056,78
LC Engenharia página 6 R$ 5.300,00
QSMS Magalhães página 8 R$ 2.800,00
Full página 11 R$ 3.822,00
GTProjet página 15 R$ 1.651,65
Média simples R$ 3.502,97
Média simples (atualizada pelo IPCA-e) R$ 3.617,56
Orçamento da Administração R$ 5.800,32

Desta forma, retornamos os autos a Vossa
Senhoria, recomendando que a gestão contratual se manifeste
acerca da caracterização do projeto escolhida, R8-N, diante de
outro enquadramento que possivelmente melhor descreva
a obra a ser executada, bem como que seja juntada aos autos
a origem da tabela de percentuais adotada para mesuração
dos valores do projeto, esclarecendo a razão dessa adoção em
detrimento da forma de cálculo apresentada pelo CAU-BR.

Recomendamos, ainda, à luz da ressalva trazida
pelo TCU, que o orçamento da Administração seja mensurado
em conjunto com as propostas de preços encaminhadas pela
empresa, 0377130, devidamente atualizadas, que melhor
representam os valores praticados no mercado.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assessora de Contas e Apoio à Gestão em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 14/02/2019, às 12:08, 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
0501137 e o código CRC 61BE0A51.
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TABELAS DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL312
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313MÓDULO II - REMUNERAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DIVERSOS
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TABELAS DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL314

IT
EM

PR
O

JE
TO

/
 S

ER
VI

ÇO

(R
EL

A
ÇÃ

O
 D

E 
SE

RV
IÇ

O
S 

CO
M

 B
A

SE
 N

A
 L

EI
 n

º 

12
.3

78
/2

01
0 

E 
RE

SO
LU

ÇÃ
O

 C
A

U
/B

R 
nº

 2
1,

 d
e 

20
12

)

U
N

ID
A

D
E

FA
TO

R 
PE

RC
EN

TU
A

L 
(f

p)
 O

BT
ID

O
 E

M
 F

U
N

ÇÃ
O

 D
A

 

TI
PO

LO
G

IA
 D

A
 E

D
IF

IC
A

ÇÃ
O

 E
 D

A
 Á

RE
A

 C
O

N
ST

RU
ÍD

A
 

ES
TI

M
A

D
A

M
O

D
A

LI
D

A
D

E 

D
E 

RE
M

U
N

ER
A

ÇÃ
O

 

RE
CO

M
EN

D
A

D
A

 

PA
RA

 A
S 

"E
TA

PA
S 

D
E 

PR
O

JE
TO

/ 

SE
RV

IÇ
O

"

PA
RC

EL
A

M
EN

TO
 D

E 
H

O
N

O
RÁ

RI
O

S

ET
A

PA
S 

PR
EL

IM
IN

A
RE

S
ET

A
PA

S 
D

E 
PR

O
JE

TO
/S

ER
VI

ÇO
ET

A
PA

S 
CO

M
PL

EM
EN

TA
RE

S

LV
PN

EV
EP

A
P

PR
O

JE
TO

A
S

A
E

A
B

Ca
lC

ul
ar

, q
ua

nd
o 

ap
li

Cá
ve

l,
 p

el
a 

"M
r0

2 
- 

M
od

al
id

ad
e 

de
 

re
M

un
er

aç
ão

 2
 -

 p
el

o 
Cu

st
o 

do
 s

er
vi

ço
"

PE ou TF

CO
CE us
ar

 

"M
R 

02
"

Ca
lC

ul
ar

, q
ua

nd
o 

ap
li

Cá
ve

l,
 p

el
a 

"M
r0

2 
- 

M
od

al
id

ad
e 

de
 

re
M

un
er

aç
ão

 2
 -

 p
el

o 
Cu

st
o 

do
 s

er
vi

ço
"

LE
G

EN
D

A
: L

V:
 L

ev
an

ta
m

en
to

 d
e 

da
do

s;
 P

N
: P

ro
gr

am
a 

de
 n

ec
es

si
da

de
s;

 E
V:

Es
tu

do
 d

e 
vi

ab
ili

da
de

 t
éc

ni
co

-l
eg

al
; E

P:
Es

tu
do

 p
re

lim
in

ar
; A

P:
 A

nt
ep

ro
je

to
; P

E:
 P

ro
je

to
 p

ar
a 

ex
ec

uç
ão

; T
F:

 T
ra

ba
lh

o 
Fi

na
l; 

CO
: C

oo
rd

en
aç

ão
 e

 C
om

pa
tib

ili
za

çã
o 

de
 P

ro
je

to
; 

CE
: C

oo
rd

en
aç

ão
 d

e 
Eq

ui
pe

 M
ul

tid
is

ci
pl

in
ar

; A
S:

 A
ss

es
so

ria
 p

ar
a 

ap
ro

va
çã

o 
de

 p
ro

je
to

; A
E:

 A
ss

is
tê

nc
ia

 à
 e

xe
cu

çã
o 

da
 o

br
a;

 A
B:

 A
s 

bu
ilt

" 
(d

es
en

ho
 c

on
fo

rm
e 

co
ns

tr
uí

do
).

 M
R 

01
: M

od
al

id
ad

e 
de

 r
em

un
er

aç
ão

 0
1:

 P
er

ce
nt

ua
l S

ob
re

 o
 C

us
to

 d
a 

O
br

a;
 

M
R 

02
: M

od
al

id
ad

e 
de

 r
em

un
er

aç
ão

 0
2:

 C
ál

cu
lo

 P
el

o 
Cu

st
o 

do
 S

er
vi

ço
.

1.
11

 P
AT

RI
M

Ô
N

IO
 A

RQ
U

IT
ET

Ô
N

IC
O,

 U
RB

A
N

ÍS
TI

CO
 E

 P
A

IS
A

G
ÍS

TI
CO

1.
11

.1
 P

RE
SE

RV
A

ÇÃ
O

 D
E 

ED
IF

IC
A

ÇÕ
ES

 D
E 

IN
TE

RE
SS

E 
H

IS
TÓ

RI
CO

-C
U

LT
U

RA
L

1.
11

.1
.1

 R
eg

is
tr

o 
da

 e
vo

lu
çã

o 
do

 e
di

fíc
io

; 
m

2
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

1.
11

.1
.2

 A
va

lia
çã

o 
do

 e
st

ad
o 

de
 c

on
se

rv
aç

ão
; 

m
2

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.1
.3

 P
ro

je
to

 d
e 

co
ns

ol
id

aç
ão

; 
m

2
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

1.
11

.1
.4

 P
ro

je
to

 d
e 

es
ta

bi
liz

aç
ão

; 
m

2
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

1.
11

.1
.5

 P
ro

je
to

 d
e 

re
qu

al
ifi

ca
çã

o;
 

m
2

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.1
.6

 P
ro

je
to

 d
e 

co
nv

er
sã

o 
fu

nc
io

na
l; 

m
2

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.1
.7

 P
ro

je
to

 d
e 

re
st

au
ra

çã
o;

 
m

2
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

1.
11

.1
.8

 P
la

no
 d

e 
co

ns
er

va
çã

o 
pr

ev
en

tiv
a;

 
m

2
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

1.
11

.2
PR

ES
ER

VA
ÇÃ

O
 D

E 
SÍ

TI
O

S 
H

IS
TÓ

RI
CO

-C
U

LT
U

RA
IS

; 

1.
11

.2
.1

Le
va

nt
am

en
to

 f
ís

ic
o,

 s
oc

io
ec

on
ôm

ic
o 

e 
cu

l
ha

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.2
.2

Re
gi

st
ro

 d
a 

ev
ol

uç
ão

 u
rb

an
a;

ha
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

1.
11

.2
.3

In
ve

nt
ár

io
 p

at
rim

on
ia

l;
ha

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.2
.4

Pr
oj

et
o 

ur
ba

ní
st

ic
o 

se
to

ri
al

; 
ha

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.2
.5

Pr
oj

et
o 

de
 r

eq
ua

lifi
ca

çã
o 

de
 e

sp
aç

os
 p

úb
lic

ha
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

1.
11

.2
.6

Pr
oj

et
o 

de
 r

eq
ua

lifi
ca

çã
o 

ha
bi

ta
ci

on
al

; 
ha

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.2
.7

Pr
oj

et
o 

de
 r

ec
ic

la
ge

m
 d

a 
in

fr
ae

st
ru

tu
ra

;
ha

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.2
.8

Pl
an

o 
de

 p
re

se
rv

aç
ão

; 
ha

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.2
.9

Pl
an

o 
de

 g
es

tã
o 

pa
tr

im
on

ia
l; 

ha
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

1.
11

.3
PR

ES
ER

VA
ÇÃ

O
 D

E 
JA

RD
IN

S 
E 

PA
RQ

U
ES

 H
IS

TÓ
RI

CO
S;

 

1.
11

.3
.1

Pr
os

pe
cç

ão
 e

 in
ve

nt
ár

io
; 

ha
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

1.
11

.3
.2

Re
gi

st
ro

 d
a 

ev
ol

uç
ão

 d
o 

sí
tio

; 
ha

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.3
.3

Pr
oj

et
o 

de
 r

es
ta

ur
aç

ão
 p

ai
sa

gí
st

ic
a;

 
ha

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.3
.4

Pr
oj

et
o 

de
 r

eq
ua

lifi
ca

çã
o 

pa
is

ag
ís

tic
a;

 
ha

 -
M

R 
02

10
%

30
%

60
%

1.
11

.3
.5

Pl
an

o 
de

 m
an

ej
o 

e 
co

ns
er

va
çã

o;
 

ha
 -

M
R 

02
10

%
30

%
60

%

Anexo - Remuneração de projetos e serviços diversos (0501237)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 149



43MÓDULO I - REMUNERAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÕES

7.3.4. FAtOr PErCENtUAl DE HONOrárIOS 

Tabela 5
TABELA DE HONORÁRIOS PARA PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÕES    
Determinar o Fator Percentual (fp), em função da área de Projeto e Tipologia da Obra a ser projetada. Este 
Fator (fp) poderá variar para mais ou para menos em função do índice de complexidade do projeto.

FAIXA ÁREA CONSTRUÍDA 
ESTIMADA (Sc)

FATOR PERCENTUAL (fp)
A SER APLICADO SOBRE O CEO – CUSTO ESTIMADO DA OBRA

CATEGORIA DA EDIFICAÇÃO (TABELA 3)

PELA TIPOLOGIA: I II III IV

(m2)

PELO ÍNDICE DE 
COMPLEXIDADE 
(IC) - ANEXO II:

BAIXO
IC= 0,7 a 0,85

MEDIO
IC= 0,86 a 1,00

ALTO
IC= 1,01 a 1,15

ESPECIAL
IC= 1,16 a 1,30

1 até 250 7,33% 8,39% 9,61% 11,00%

2 500 6,44% 7,37% 8,44% 9,66%

3 1.000 5,66% 6,47% 7,41% 8,48%

4 2.000 4,97% 5,68% 6,51% 7,45%

5 4.000 4,36% 4,99% 5,71% 6,54%

6 8.000 3,83% 4,38% 5,02% 5,74%

7 16.000 3,36% 3,85% 4,41% 5,04%

8 32.000 2,95% 3,38% 3,87% 4,43%

9 64.000 2,59% 2,97% 3,40% 3,89%

10 128.000 2,28% 2,61% 2,98% 3,42%

11 256.000 2,00% 2,29% 2,62% 3,00%

12 a partir de 256.001 2,00% 2,29% 2,62% 3,00%

Para valores intermediários utiliza-se a fórmula:  

fp= fp1 - {(fp1-fp2) x [(Sc-Sc1)/(Sc2-Sc1)]}

EXEMPLO DE CÁLCULO DE INTERPOLAÇÃO- CATEGORIA I

 (Sc) área (m2)  Índice fp- % sobre CUB 

 Sc1= 16.000,00  fp1= 3,36% 

 Sc2= 32.000,00  fp2= 2,95% 

 Sc = 22.080,00  fp= 3,20%

7.3.5. PrEÇO DE vENDA 

Determinada a tipologia da obra a ser projetada, o valor base de honorários por m² de área construída, 
sua área de Construção e de Projeto após a consideração das áreas descobertas e repetições e o Fator Percentual 
a ser aplicado, torna-se possível a apuração do PV - Preço de Venda do Projeto Arquitetônico.

O PV - Preço de Venda do Projeto Arquitetônico se estabelece em função da tipologia de obra a 
ser projetada, dos valores e responsabilidades envolvidas, de sua área de construção e de projeto  e da 
complexidade do projeto propriamente dito.
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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 fevereiro de 2019.
 
À SMR para se manifestar diante do teor do

Parecer nº 292 da ACAGE, devendo avaliar a possibilidade de
uso dos parâmetros adotados na contratação dos projetos da
nova sede, para aperfeiçoamento da matéria, sem prejuízo das
recomendações veiculadas pela ACAGE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2019, às 20:03, 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
0502078 e o código CRC C930D9B7.

0003590-51.2018.6.02.8000 0502078v1
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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 fevereiro de 2019.
 
 
Decorrendo da sugestão declinada pela Assessoria Jurídica da

Presidência, que oficiou nos autos por determinação do Excelentíssimo Senhor
Presidente, interveio no feito a Secretaria de Administração com a finalidade
de analisar e apresentar, a título de sugestão, os dados ora indefinidos – e que
constantes como lacunas – na minuta do projeto de lei constante do evento
0496767.

 
Em breve aparte, apontou aquela unidade gerencial a sugestão

dos prazos que devem constar no artigo 2º do projeto de ato legislativo em
análise, considerados, de forma preliminar, como sendo de 75 (setenta e cinco)
dias, contados o estágio atual, para a realização do certame licitatário e,
consumada a disputa pública, a outorga de mais 45 (quarenta e cinco) dias
para a entrega dos projetos, que teriam como evento deflagrador da contagem
a entrega da ordem de serviço por este Tribunal.

 
Ponderando que o despacho 0496826 sugeria, em seu último

parágrafo, a remessa do feito, em instante superveniente ao opinativo da
Secretaria de Administração, ao crivo da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
para pronunciamento, colho o ensejo para proceder à sua remessa, mais uma
vez de ordem do Excelentíssimo Senhor Presidência, àquela unidade para fins
de manifestação.

 

 

VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA
Assessora Especial da Presidência

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Especial, em 15/02/2019, às 07:07, 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
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0502166 e o código CRC 5E4F52D2.

0003590-51.2018.6.02.8000 0502166v1
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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 fevereiro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica em razão

de sugestão do Senhor Assessor Jurídico da Presidência, que
elaborou minuta de Projeto de Lei (0496787), a fim de
verificar se o texto ofertado supriria as condições apontadas
por esta unidade em manifestações anteriores neste
procedimento.

A prefalada minuta especifica as obrigações do
município de São José da Laje e deste  Tribunal no que se
refere à doação de terreno urbano municipal, que se destina à
construção, a ser realizada pelo próprio doador e com
recursos seus, de edificação onde será instalado o Cartório da
16ª Zona Eleitoral pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

Referido instrumento vem suprir as lacunas
apontadas por esta Assessoria, quando da emissão do
Despacho AJ-DG 0435883, principalmente no que se refere a
uma maior definição de quais serão as obrigações da Justiça
Eleitoral para o referido caso, questão suscitada pelo TSE
(0448274), quando consultado por este Órgão acerca da
possibilidade de edificação de novas unidades cartorárias,
face às conhecidas restrições orçamentárias.

Assim, de acordo com a instrução precedente,
especialmente a minuta de projeto de lei (0496787), deverá
ser esclarecido ao TSE, que o Município de São José da Laje
doará à União um terreno e construirá, com recursos próprios
o prédio do cartório, cabendo a este Regional assumir os
custos da elaboração dos projetos, valor pendente de
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definição, ora a cargo da SMR, com apoio da ACAGE.
 Sendo o que tínhamos a acrescentar, seguem os

autos à consideração superior. 
 
Respeitosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 15/02/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/02/2019, 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
0502243 e o código CRC 20299F0D.

0003590-51.2018.6.02.8000 0502243v1
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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 (*) 

 A
T

É
 4

0
 m

³ 

D
E

 4
0
 A

 

1
0

0
 m

³ 

 

D
E

 1
0

0
 A

 

2
5

0
 m

³ 

D
E

 2
5

0
 A

 

6
0

0
 m

³ 

D
E

 6
0

0
 A

 

2
0

0
0
 m

³ 

 

D
E

 2
0

0
0
 A

 

5
0

0
0
 m

³ 

A
C

IM
A

 D
E

 

5
0

0
0
 m

³ 

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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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA

 ELABORAÇÃO DE    PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)  
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL

1. Objeto:

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona
Eleitoral,  do  município  de  São  José  da  Laje/AL,  tomando  como  base  o  Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo IV. 

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a
futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/
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 150,00m² 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, 150,00m² 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,  150,00m² 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
         SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797 / 7694
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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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,
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), 
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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);
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 Projeto BásicoProjeto Básico
5.6.3.1  O  Projeto  Básico  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;
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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.
5.6.4 Projeto Executivo
5.6.4.1 O projeto Executivo 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;
5.6.4.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
realização  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e 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 Estrutural e de Fundação;
5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.7 Caderno de Encargos;
5.7.8 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.
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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
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;
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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;
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
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(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)

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.
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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
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
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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 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, 10 agosto de 2018.

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;

4.0. Antes  do  início  dos  serviços  a  Empresa  Contratada  deverá  apresentar  os  equipamentos  a  serem
utilizados com a listagem dos respectivos números de série e  os laudos de calibração e aferição
emitidos por empresa credenciada legalmente para este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados
quanto ao estado de conservação e funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis meses à data de
apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de
03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade,
sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo executado, de metro em
metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador padronizado de 34,9mm e
50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.;

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser acondicionadas em sacos
plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local protegido e ventilado por um período
mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da FISCALIZAÇÃO;

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e quatro) horas após sua
detecção;

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da sondagem, devidamente
identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;
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12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e
informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6.  Listagem  de  ferros  por  folha;  indicar  separadamente  os  resumos  de  ferro  referentes  à
infraestrutura  e  à  superestrutura;  indicar  apenas  as  quantidades  reais  de  material  empregado não
considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

 O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT
vigentes e demais normas pertinentes. 

Maceió/AL, 10 de agosto de 2018.

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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve
descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem
incluindo  perfis  de  sondagem (logs  de  sondagem),  planta  de  localização  dos  furos  de  sondagem SPT e  do  RN
Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL;

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração
dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado,
além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável
técnico pelo projeto de fundações;

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA;

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A
Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012,
e  dois  jogos  de  cópias  assinadas  e  aprovadas  quando  for  o  caso  de  exigência  dos  poderes  públicos  e  a  ART
devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Objeto; 

b) Finalidade;

c) Período de execução;

d) Localização;

e) Origem (Datum);

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado;

g) Precisões obtidas;

h) Quantidades realizadas;

i) Relação da aparelhagem utilizada;

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k) Documentos produzidos;

3. 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.
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4. 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, 10 de agosto de 2018.

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 13 de 17

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA REVISADO/ATUALIZADO (0503177)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 208



 

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 - CUB  

 Coleta de preços: Conforme CUB/m2(R$ 1.232,10) – Custo Unitário Básico, Construção Civil – Alagoas,
Desonerado, junho/2018 e pequisa de mercado.

ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR UNID.  VALOR PARCIAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado    273 m² R$ 3,81564 R$ 1.041,67

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA    273 m² R$ 3,03951 R$ 829,79

03 Projeto de Climatização     273 m² R$ 11,17321 R$ 3.050,29

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso     273 m² R$ 7,23884 R$ 1.976,20

05 Projeto Estrutural e de Fundação     273  m² R$ 19,05070 R$ 5.200,84

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV     273 m² R$ 1,65224 R$ 451,06

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)     273 m² R$ 10,71828 R$ 2.926,09

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)     273 m² R$ 3,81564 R$ 1.041,67

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15
m de profundidade)

    45 m R$ 101,66000 R$ 4.574,70

VALOR S/ BDI: R$ 21.092,31
BDI(29,07%): R$ 6.131,53                                                                
VALOR TOTAL C/BDI: R$ 27.223,85
                               
          TABELA REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS BASEADO NO CUB/m²(ALAGOAS - junho/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  Elétrico,  Luminotécnico  e  cabeamento
Estruturado

 M² 0,3053% R$ 1.249,80 R$ 3,81564

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e
SPDA

 M² 0,2432% R$ 1.249,80 R$ 3,03951

03 Projeto de Climatização  M² 0,8940% R$ 1.249,80 R$ 11,17321

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso  M² 0,5792% R$ 1.249,80 R$ 7,23884

05 Projeto Estrutural e de Fundação  M² 1,5243% R$ 1.249,80 R$ 19,05070

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV  M² 0,1322% R$ 1.249,80 R$ 1,65224

07 Caderno de Encargo(Planilha e Especificações)  M² 0,8576% R$ 1.249,80 R$ 10,71828

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

 M² 0,3053%
R$ 1.249,80

R$ 3,81564

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

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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                                                                         ANEXO IV

                                                       PROJETO ARQUITETÔNICO
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Maceió/AL, 10 de agosto de 2018.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Requisitada (Arquiteta Requisitada)

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – CARTÓRIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL

Data: 07 de fevereiro de 2019                                                                    OBS.: CUB R-8 DEZEMBRO-2018(R$1.249,80)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado m² 273,00 3,81564 1.041,67

02 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA m² 273,00 3,03951 829,79

03 Projeto de Climatização m² 273,00 11,17321 3.050,29

04 Projeto hidrossanitário e Reúso m² 273,00 7,23884 1.976,20

05 Projeto Estrutural e de Fundação m² 273,00 19,05070 5.200,84

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV m² 273,00 1,65224 451,06

07 Caderno de Encargo m² 273,00 10,71828 2.926,09

08 m² 273,00 3,81564 1.041,67

09 m 45,00 101,66000 4.574,70

SUB-TOTAL 21.092,31

VALOR DO CONTRATO SEM BDI 21.092,31

BDI (29,07) 6.131,53
VALOR DO CONTRATO COM BDI 27.223,85

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

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB R-8N 
dez/2018

PGRCC(PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)

PESQUISA 
MERCADO/OR
SE MAIO/2018

PESQUISA 
MERCADO – 
10016/ORSE 

dez/2018
Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 m de 
profundidade)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Página 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃ� O VÃLOR (R$) 15 dias 30 dias 45 dias Total parcela

1 1.344,48
100,00 0,00 0,00 100,00

1.344,48 1.344,48

2 1.071,01
100,00 0,00 0,00 100,00

1.071,01 1.071,01

3 Projeto de Climatização 3.937,01
100,00 0,00 0,00 100,00

3.937,01 3.937,01

4 Projeto hidrossanitário e Reúso 2.550,68
0,00 100,00 0,00 100,00

2.550,68 2.550,68

5 Projeto Estrutural e de Fundação 6.712,72
0,00 100,00 0,00 100,00

6.712,72 6.712,72

6 Projeto Segurança, alarme, CFTV 582,18
0,00 100,00 0,00 100,00

582,18 582,18

7 Caderno de Encargo 3.776,71
100,00 0,00 0,00 100,00

3.776,71 3.776,71

8 1.344,48
0,00 0,00 100,00 0,00

1.344,48 1.344,48

9 5.904,57
0,00 0,00 100,00 0,00

5.904,57 5.904,57

27.223,85
10.129,21 9.845,59 7.249,05

27.223,85
10.129,21 19.974,80 27.223,85

Projetos complementares – Cartório de São José 
da Laje/AL

Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento 
estruturado

Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e 
SPDA

PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil)

Perfuração de sondagem a percussão SST(03 
pontos com + ou _ 15 m de profundidade)
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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. Secretário de Administração,

 
Com vistas ao Parecer 292 / 2019 - TRE-

AL/PRE/ACAGE, temos a relatar que:
1 - Com relação a referência estabelecida para a

elaboração da Planilha e Cronograma Físico-
Financeiro(0503187,0503188), como também o Termo de
Referência(0503177), atualizados, utilizamos a TABELA DE
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS APRESENTADO AO SISTEMA
CONFEA/CREA do Sindicato dos Engenheiros da
Bahia(0503138);

2 - Esta tabela tem como objetivo fornecer
subsídios aos profissionais, contratantes e órgãos de
fiscalizações e de regulação na elaboração de orçamentos;

3 - Esta tabela é uma referência de preços mínimos,
cabendo a cada PROFISSIONAL definir os preços mínimos,
cabendo a cada profissional estabelecer os preços de acordo
com sua experiência, conhecimento técnico e o MERCADO,
tendo em vista a complexidade dos serviços de Engenharia;

4 - Conforme pode-se observar na TABELA EM
ANEXO(0503138), temos as CONDIÇÕES BÁSICAS E
LEGISLAÇÃO, assim descritas:

DECRETO 23.196/33, DECRETO FEDERAL
23.569/33, LEI 4.076/62, LEI FEDERAL 6.496/77, LEI
FEDERAL 4.950-A/66, LEI FEDERAL 5.194/66, LEI FEDERAL
8.078/90, LEI FEDERAL 9.610/98, RESOLUÇÃO DO CONFEA
Nº 1002/02 e 1004/03 - CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL,
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RESOLUÇÕES DO CONFEA Nº 218/73, 1010/2005 e
1073/2016;

O Profissional responsável pela elaboração do
orçamento assume através da emissão da Anotação de
Responsabilidade Tècnica - ART as responsabilidades em
observância às resoluções do sistema CONFEA/CREA;

5 - Com relação aos VALORES DOS PROJETOS
DISPOSTOS NA TABELA DE REFERÊNCIA ATUALIZADA NO
TERMO DE REFERÊNCIA(0503177) NA PÁGINA 14,
seguem abaixo, como exemplo demonstrativo matemático, os
percentuais que foram estabelecidos:

Na página 22 da TABELA(0503138) - Instalações
Hidráulicas e Mecânicas, na coluna NATUREZA DOS
SERVIÇOS - PRÉDIOS COMERCIAIS - ÁGUA, o valor do preço
é de R$7,93/m², o valor do CUB ref. nov/2017(R$ 1.369,12),
então teremos: 7,93/1.369,12 = 0,5792%, valor este utilizado
na TABELA DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS no item 04 -
Projeto Hidrossanitário e Reúso(vide tabela), outro exemplo:
na página 16 – Cálculo Estrutural, na coluna ESTRUTURA
CONVENCIONAL – PRÉDIOS COMERCIAIS, o valor do preço
é de R$20,87/m², o valor do CUB ref. nov/2017(R$1.369,12),
tendo assim: 20,87/1.369,12 = 1,5243%, valor este utilizado
na TABELA DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS no item 05 -
Projeto Estrutural e de Fundação(vide tabela);

6 – O valor do CUB – Custo Unitário Básico –
Construção Civil – Alagoas – Dezembro 2018, conforme
anexo(0498335), utilizado, foi o Padrão R-8N, conforme
entendimento por parte da DIRETORIA DO SINDICATO DO
ESTADO DE ALAGOAS( Vide 8º parágrafo, páginas 2 e 3);

7 - Com relação a utilização sugerida, conforme
anexos(0501237),(0501240), não será possível, haja vista ser
apenas de uso pelo CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO, e não para os Projetos pretendidos, os quais
são inerentes aos profissionais de Engenharia - CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA;

8 - Em relação ao questionamento do valor de então
R$ 5.800,32 para o Projeto estrutural e de Fundações e agora
em seus R$5.200,84, apresentar-se superior da Média simples
das pesquisas de Mercado, a explicação é que no pacote geral
fornecidos as empresas tendem a baixar valores em
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determinados Projetos, ou seja, a depender do mercado,
oferta maior que a procura, pela tendência natural poderá
ocorrer situações como estas, porém cabe ao PROFISSIONAL
DE ENGENHARIA AVALIAR, ANALISAR, COM
CONHECIMENTO TÉCNICO e ponderar os seus preços;

9 - Anexamos aos autos, conforme solicitado, os
motivos acerca da caracterização escolhida, bem como da
TABELA(0503138), de base para extração dos percentuais
adotados;

10 – Não sendo consolidado a metodologia utilizada
para a composição do preço de referência pela ACAGE, este
setorial não dispõe de outro mecanismo de mensuração de
tais custos, desta forma sugerimos que seja encaminhado ao
setor responsável para coleta de preços de mercado.

                       Atenciosamente,

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 18/02/2019, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0503194 e o código CRC EAC4BA38.

0003590-51.2018.6.02.8000 0503194v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

 ELABORAÇÃO DE    PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)  
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL

1. Objeto:

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona
Eleitoral,  do  município  de  São  José  da  Laje/AL,  tomando  como  base  o  Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo IV. 

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a
futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/
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 150,00m² 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, 150,00m² 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,  150,00m² 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
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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,
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), 
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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);
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 Projeto BásicoProjeto Básico
5.6.3.1  O  Projeto  Básico  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;
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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.
5.6.4 Projeto Executivo
5.6.4.1 O projeto Executivo 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;
5.6.4.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
realização  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e 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 Estrutural e de Fundação;
5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.7 Caderno de Encargos;
5.7.8 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.
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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
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;
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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;
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
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(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)

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.
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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
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
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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 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, 10 agosto de 2018.

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;

4.0. Antes  do  início  dos  serviços  a  Empresa  Contratada  deverá  apresentar  os  equipamentos  a  serem
utilizados com a listagem dos respectivos números de série e  os laudos de calibração e aferição
emitidos por empresa credenciada legalmente para este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados
quanto ao estado de conservação e funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis meses à data de
apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de
03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade,
sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo executado, de metro em
metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador padronizado de 34,9mm e
50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.;

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser acondicionadas em sacos
plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local protegido e ventilado por um período
mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da FISCALIZAÇÃO;

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e quatro) horas após sua
detecção;

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da sondagem, devidamente
identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;
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12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e
informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6.  Listagem  de  ferros  por  folha;  indicar  separadamente  os  resumos  de  ferro  referentes  à
infraestrutura  e  à  superestrutura;  indicar  apenas  as  quantidades  reais  de  material  empregado não
considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

 O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT
vigentes e demais normas pertinentes. 

Maceió/AL, 10 de agosto de 2018.

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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve
descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem
incluindo  perfis  de  sondagem (logs  de  sondagem),  planta  de  localização  dos  furos  de  sondagem SPT e  do  RN
Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL;

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração
dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado,
além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável
técnico pelo projeto de fundações;

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA;

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A
Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012,
e  dois  jogos  de  cópias  assinadas  e  aprovadas  quando  for  o  caso  de  exigência  dos  poderes  públicos  e  a  ART
devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Objeto; 

b) Finalidade;

c) Período de execução;

d) Localização;

e) Origem (Datum);

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado;

g) Precisões obtidas;

h) Quantidades realizadas;

i) Relação da aparelhagem utilizada;

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k) Documentos produzidos;

3. 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.
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4. 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, 10 de agosto de 2018.

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  

 Coleta de preços: Conforme CUB/m2(R$ 1.249,80) – Custo Unitário Básico, Construção Civil – Alagoas, dez/2018 e
pequisa de mercado.

ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR UNID.  VALOR PARCIAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado    273 m² R$ 3,81564 R$ 1.041,67

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA    273 m² R$ 3,03951 R$ 829,79

03 Projeto de Climatização     273 m² R$ 11,17321 R$ 3.050,29

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso     273 m² R$ 7,23884 R$ 1.976,20

05 Projeto Estrutural e de Fundação     273  m² R$ 19,05070 R$ 5.200,84

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV     273 m² R$ 1,65224 R$ 451,06

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)     273 m² R$ 10,71828 R$ 2.926,09

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)     273 m² R$ 3,81564 R$ 1.041,67

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15
m de profundidade)

    45 m R$ 101,66000 R$ 4.574,70

VALOR S/ BDI: R$ 21.092,31
BDI(29,07%): R$ 6.131,53                                                                
VALOR TOTAL C/BDI: R$ 27.223,85
                               
          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  Elétrico,  Luminotécnico  e  cabeamento
Estruturado

 M² 0,3053% R$ 1.249,80 R$ 3,81564

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e
SPDA

 M² 0,2432% R$ 1.249,80 R$ 3,03951

03 Projeto de Climatização  M² 0,8940% R$ 1.249,80 R$ 11,17321

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso  M² 0,5792% R$ 1.249,80 R$ 7,23884

05 Projeto Estrutural e de Fundação  M² 1,5243% R$ 1.249,80 R$ 19,05070

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV  M² 0,1322% R$ 1.249,80 R$ 1,65224

07 Caderno de Encargo(Planilha e Especificações)  M² 0,8576% R$ 1.249,80 R$ 10,71828

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

 M² 0,3053%
R$ 1.249,80

R$ 3,81564

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

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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                                                                         ANEXO IV

                                                       PROJETO ARQUITETÔNICO
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Maceió/AL, 10 de agosto de 2018.

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 17 de 17

Termo de Referência TERMO DE REFERENCIA REVISADO (0503339)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 235



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1269 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Em tempo, considerar o TERMO DE REFERÊNCIA
REVISADO(0503340), no Despacho(0503194),

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 18/02/2019, às 16:51, 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
0503340 e o código CRC C6B1964D.

0003590-51.2018.6.02.8000 0503340v3
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de fevereiro de 2019.
Submeto à ACAGE, as considerações da SMR,

evento 0503194, em resposta aps questionamentos dessa
Unidade acerca da metodologia adotada para a estimativa de
preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/02/2019, às 15:45, 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
0507856 e o código CRC E934E5D9.

0003590-51.2018.6.02.8000 0507856v1
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PROCESSO : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : Análise de planilhas. Construção Cartório
da 16ª Zona Eleitoral.

 

Parecer nº 393 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de solicitação de análise da planilha

orçamentária (0498337) relacionada à contratação de empresa
especializada para a elaboração de projetos Complementares
(Básicos e Executivos) para construção do Cartório da 16ª
Zona Eleitoral, do município de São José da Laje/AL,
conforme Termo de Referência constante do evento Sei
nº 0418560.

Após análise feita por esta Unidade, Parecer nº 292
/ 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE - 0501137, a gestão apresentou
os esclarecimentos constantes do Despacho SMR (0503194),
novo Termo de Referência (0503339), novo Cronograma
Físico-financeiro (0503188) e nova Planilha Orçamentária de
Referência (0503187), todos devidamente revisados e
atualizados.

Em análise do citado Despacho, observamos:
1 . Caracterização do projeto como R8-N (prédio

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

A gestão esclarece que a escolha pela utilização
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desse padrão é baseada no entendimento da Diretoria do
Sindicato do Estado de Alagoas, 0498335, páginas 2 e 3.
Verificando essa documentação, observamos que a escolha
pelo Padrão R-8 PADRÃO NORMAL é, pura e simplesmente,
para análise da evolução do CUB em Alagoas. No entanto, no
decorrer dessa documentação, apresenta outros valores para
outros padrões de construções. Assim, entendemos, s.m.j.,
que o padrão adotado pela fiscalização não é o mais
apropriado para o objeto contratado, por não se tratar de
prédio residencial e não possuir 8 pavimentos.

2. Valores dos projetos
No item 5 do citado despacho, 0503194, a

fiscalização detalha a forma de cálculo utilizado para
mensuração dos valores do projetos, a partir das informações
constantes da Tabela de Honorários Profissionais - SENGE
(0503138). Para instrução e possibilidade de verificação dos
montantes informados, recomendamos que se faça constar
dos autos este detalhamento para todos os projetos.

3 . Utilização de parâmetros estabelecidos por
outras entidades em detrimento da forma de cálculo elaborada
pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

É ressaltado que a utilização dos parâmetros
trazidos pelo CAU/BR é de seu uso exclusivo, não podendo
ser utilizados para os projetos pretendidos, inerentes aos
profissionais de Engenharia, que possuem seu próprio
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.

Quanto ao aspecto levantado pela gestão, vale
registrar que, em análise de contratação semelhante, empresa
especializada para prestação de serviços de elaboração dos
estudos preliminares, projetos básicos e executivos, além da
aprovação dos projetos nos órgãos competentes, com a
obrigação de transferência dos direitos autorais patrimoniais
a eles relativos, necessários à implantação do conjunto de
Blocos Lambda no Campus São Bernardo do Campo da
UFABC, o Tribunal de Contas da União não afasta o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) como órgão
competente para tratar do objeto contratado.

Compulsando a Resolução nº 21, de 05/04/2012 do
CAU/BR, que dispõe sobre as atividades e atribuições
profissionais do arquiteto e urbanista, em seu artigo 3º, que
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elenca as atribuições dos profissionais, observamos a
inclusão dos projetos contantes do citado Termo de
Referência, com exceção da "Perfuração de Sondagem a
percussão SST(03 pontos com + ou – 15 m de profundidade)",
abaixo. No entanto, este último serviço foi mensurado de
forma diversa dos demais, por meio de pesquisa de mercado e
valores constantes do Orse.

RESOLUÇÃO N° 21, DE 5 DE ABRIL DE 2012
(...)
Artigo 3º
(...)
1.2.1. Projeto de estrutura de madeira;
1.2.2. Projeto de estrutura de concreto;
1.2.3. Projeto de estrutura pré-fabricada;
1.2.4. Projeto de estrutura metálica;
1.2.5. Projeto de estruturas mistas;
1.2.6. Projeto de outras estruturas.
1.5.1 Projeto de instalações hidrossanitárias
prediais;
1.5.2. Projeto de instalações prediais de águas
pluviais;
1.5.5. Projeto de instalações prediais de
prevenção e combate a incêndio;
1.5.6. Projeto de sistemas prediais de proteção
contra incêndios e catástrofes;
1.5.7. Projeto de instalações elétricas prediais
de baixa tensão;
1.5.11. Projeto de cabeamento estruturado,
automação e lógica em edifícios;
1.9.5. Projeto de sistema de coleta de resíduos
sólidos;
4.2.13. Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos – PGRS;
7.8.12. Projeto de sistemas de
segurança; (Incluído pela Resolução CAU/BR
n° 162, de 24 de maio de 2018)
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7.8.13. Projeto de proteção contra
incêndios; (Incluído pela Resolução CAU/BR n°
162, de 24 de maio de 2018)

Neste aspecto, registra-se que, após ampla pesquisa
em jurisprudências do Tribunal de Contas da União, não
encontramos amparo legal para estimativa de custo de
projetos complementares tão somente por meio de aplicação
de percentuais incidentes sobre o montante previsto
para construção da obra, dispensando outras formas de
mensuração, tais como, contratações similares de outros
entes públicos e pesquisa com fornecedores. E é nesse
sentido que o Tribunal de Contas da União, por meio do
Acórdão nº 288/2018 - Plenário, abaixo, já citado em nossa
análise anterior, manifesta entendimento.

Acórdão nº 288/2015 - Plenário
Voto
(...)
24. Nesse ponto, é oportuno destacar que
ainda que o preço estimado pela UFABC
tivesse seguido rigorosamente as premissas do
CAU/BR ou do IAB, a utilização das tabelas de
honorários estabelecidas pelo conselho
profissional ou associações de classe como
referência de mercado, no âmbito de licitações
públicas, deve ser admitida com reservas. 
25. Isso porque os preços especificados por
tais entidades, especialmente pela CAU/BR,
são apenas indicativos para o exercício
profissional, não constituindo referência oficial
obrigatória, ainda mais no âmbito de
contratações públicas. Ademais, não é possível
afirmar que tais preços são representativos
dos valores praticados no mercado, uma vez
que são fixados unilateralmente por tais
entidades, não sendo obtidos a partir de
pesquisas com os profissionais do setor. Aliás,
as tabelas do CAU/BR se prestam, antes, para
induzir os preços a serem praticados, não para
extrair, do mercado, o valor usualmente
adotado.
26. Dessa forma, embora a definição do custo
de projeto como percentual do custo estimado
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da obra seja prática utilizada por alguns
orçamentistas, entendo que tal critério de ser
evitado para a definição do valor de referência
em licitações públicas, haja vista a sua grande
imprecisão intrínseca. (grifos nossos)

Acerca da manifestação da fiscalização sobre a
tendência de que no pacote geral fornecido as empresas
tendem a baixar valores em determinados Projetos, ou seja, a
depender do mercado, oferta maior que a procura, pela
tendência natural poderá ocorrer situações como
estas, valores abaixo dos estimados, entendemos que é
justamente esse aspecto que o Tribunal de Contas da União
ressalta, que o mercado ajusta os valores de serviços de
acordo com a demanda, podendo repercutir em contratação
mais vantajosa para este Regional. 

Desta forma, entendemos prudente que os autos
sejam encaminhados ao Senhor Assessor Jurídico da Direção-
Geral, para que se manifeste acerca da possibilidade de
estimativa de custo na forma elaborada pela fiscalização,
especificamente quanto à dispensa de outras formas de
mensuração, tais como contratações similares de outros entes
públicos e pesquisa com fornecedores. Após, os autos devem
retornar a esta Unidade para continuidade da análise.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Assessor Jurídico da Direção-Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 01/03/2019, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 01/03/2019, às 10:56, 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
0509022 e o código CRC 48EB293E.
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PROCESSO : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : ANÁLISE DE PLANILHAS. CONSTRUÇÃO CARTÓRIO DA 16ª ZONA ELEITORAL.

 

Parecer nº 424 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhora Assessora-Chefe da ACAGE,
 
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face  da questão

apresentada por Vossa Senhoria (0509022), acerca da análise da planilha
orçamentária relacionada à contratação de empresa especializada para a
elaboração de projetos complementares (básicos e executivos) para
construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL,  para que
esta AJ-DG se manifeste acerca da possibilidade de estimativa de custo na
forma elaborada pela fiscalização, especificamente quanto à dispensa
de outras formas de mensuração, tais como contratações similares de outros
entes públicos e pesquisa com fornecedores.

Por oportuno, há que se lembrar que, por força da
regulamentação de regência e da jurisprudência aplicável,  na licitação de
objetos relativos à  elaboração de projetos de engenharia/arquitetura não se
poderá utilizar da modalidade pregão, que sabidamente reduz, com maior
força, os preços finais. 

Tendo em vista a fundamentação trazida à baila por V. Sa.,
especialmente  o que preconiza o Acórdão TCU nº 288/2015 - Plenário, parece
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.

 
Atenciosamente.    

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/03/2019, 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
0511270 e o código CRC 90F9F9B9.

0003590-51.2018.6.02.8000 0511270v11
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PROCESSO : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : Análise de planilhas. Construção Cartório
da 16ª Zona Eleitoral.

 

Parecer nº 433 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de solicitação de análise da planilha

orçamentária relacionada à contratação de empresa
especializada para a elaboração de projetos Complementares
(Básicos e Executivos) para construção do Cartório da 16ª
Zona Eleitoral, do município de São José da Laje/AL,
conforme Termo de Referência constante do evento Sei
nº 0503339.

Os autos retornam a esta Unidade após nosso
última análise, Parecer nº 393 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
 0509022, onde foi solicitada manifestação da Assessoria
Jurídica da Direção-Geral acerca da possibilidade de
estimativa de custo 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
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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
da continuidade do processo de pesquisa de mercado sobre os
serviços a serem contratados, 0377130, 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 de nossa
última análise, itens "1" e "3" do Parecer nº 393 / 2019 - TRE-
AL/PRE/ACAGE - 0509022, bem como para o atendimento da
recomendação constante do item "2".

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Assessor-Chefe
Substituto, em 11/03/2019, às 16:48, 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 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511752 e o código CRC 0095136D.

0003590-51.2018.6.02.8000 0511752v12
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.
Em face dos Pareceres 424 (0511270) e 433

(0511752), remeto os presentes autos à SEIC "para 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."

Em paralelo, sigam os autos à SMR, para, em face
do Parecer 433 (0511752), "para manifestação acerca das
ponderações constantes de nossa última análise, itens "1" e
"3" do Parecer nº 393 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE - 0509022,
bem como para o atendimento da recomendação constante do
item "2"."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/03/2019, às 20:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512153 e o código CRC 269B8B6C.

0003590-51.2018.6.02.8000 0512153v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – CARTÓRIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL

Data: 07 de março de 2019    REF: CUB TABELA 3:PROJ-PADRÃO COMERCIAIS-PAD. NORMAL DEZ-2018(R$1.449,24)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado m² 208,00 4,42453 920,30

02 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA m² 208,00 3,52455 733,11

03 Projeto de Climatização m² 208,00 12,95621 2.694,89

04 Projeto hidrossanitário e Reúso m² 208,00 8,39400 1.745,95

05 Projeto Estrutural e de Fundação m² 208,00 22,09077 4.594,88

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV m² 208,00 1,91590 398,51

07 Caderno de Encargo m² 208,00 12,42868 2.585,17

08 m² 208,00 4,42453 920,30

09 m 45,00 101,66000 4.574,70

SUB-TOTAL 19.167,80

VALOR DO CONTRATO SEM BDI 19.167,80

BDI (29,07) 5.572,08
VALOR DO CONTRATO COM BDI 24.739,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB CAL-8 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB CAL-8 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB CAL-8 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB CAL-8 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB CAL-8 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB CAL-8 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB CAL-8 
dez/2018

CUB/ 
PESQUISA 
MERCADO

CUB CAL-8 
dez/2018

PGRCC(PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)

PESQUISA 
MERCADO/OR
SE MAIO/2018

PESQUISA 
MERCADO – 
10016/ORSE 

dez/2018
Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 m de 
profundidade)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Página 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃ� O VÃLOR (R$) 15 dias 30 dias 45 dias Total parcela

1 1.187,83
100,00 0,00 0,00 100,00

1.187,83 1.187,83

2 946,23
100,00 0,00 0,00 100,00

946,23 946,23

3 Projeto de Climatização 3.478,29
100,00 0,00 0,00 100,00

3.478,29 3.478,29

4 Projeto hidrossanitário e Reúso 2.253,50
0,00 100,00 0,00 100,00

2.253,50 2.253,50

5 Projeto Estrutural e de Fundação 5.930,61
0,00 100,00 0,00 100,00

5.930,61 5.930,61

6 Projeto Segurança, alarme, CFTV 514,36
0,00 100,00 0,00 100,00

514,36 514,36

7 Caderno de Encargo 3.336,68
100,00 0,00 0,00 100,00

3.336,68 3.336,68

8 1.187,83
0,00 0,00 100,00 0,00

1.187,83 1.187,83

9 5.904,57
0,00 0,00 100,00 0,00

5.904,57 5.904,57

24.739,89
8.949,03 8.698,47 7.092,40

24.739,89
8.949,03 17.647,50 24.739,89

Projetos complementares – Cartório de São José 
da Laje/AL

Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento 
estruturado

Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e 
SPDA

PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil)

Perfuração de sondagem a percussão SST(03 
pontos com + ou _ 15 m de profundidade)
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DEMONSTRATIVO DOS PERCENTUAIS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – CARTÓRIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL

ITEM TIPOS DE PROJETOS UND
CÁLCULOS

DOS PERCENTUAIS

01 m² (4,18/1.369,12) 0,3053%

02 Projeto de prevenção contra incêndio, 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 Estrutural e de Fundação m² (20,87/1.369,12) 1,5243%

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV m² (1,81/1.369,12) 0,1322%

07 Caderno de Encargo m² 0,7967% 0,007967 (VL REF. A COMPOSIÇÃO DO ITEM 07)

08 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

Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento 
estruturado

20%*(0,3050%+0,2432%
+0,8940%+0,5792%+1,5243%

+0,1322%+0,3053%)

PGRCC(PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL)
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BDI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Projetos complementares – Cartório de São José da Laje/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

 ELABORAÇÃO DE    PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)  
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL

1. Objeto:

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona
Eleitoral,  do  município  de  São  José  da  Laje/AL,  tomando  como  base  o  Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo IV. 

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a
futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/
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 150,00m² 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, 150,00m² 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,  150,00m² 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
         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

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,
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), 
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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);
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 Projeto BásicoProjeto Básico
5.6.3.1  O  Projeto  Básico  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;
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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.
5.6.4 Projeto Executivo
5.6.4.1 O projeto Executivo 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;
5.6.4.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
realização  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e 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 Estrutural e de Fundação;
5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.7 Caderno de Encargos;
5.7.8 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.
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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
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;
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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;
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
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(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 e pequisa de mercado.

(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.
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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
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
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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 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, 08 março 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;

4.0. Antes  do  início  dos  serviços  a  Empresa  Contratada  deverá  apresentar  os  equipamentos  a  serem
utilizados com a listagem dos respectivos números de série e  os laudos de calibração e aferição
emitidos por empresa credenciada legalmente para este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados
quanto ao estado de conservação e funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis meses à data de
apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de
03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade,
sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo executado, de metro em
metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador padronizado de 34,9mm e
50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.;

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser acondicionadas em sacos
plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local protegido e ventilado por um período
mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da FISCALIZAÇÃO;

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e quatro) horas após sua
detecção;

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da sondagem, devidamente
identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;
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12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e
informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6.  Listagem  de  ferros  por  folha;  indicar  separadamente  os  resumos  de  ferro  referentes  à
infraestrutura  e  à  superestrutura;  indicar  apenas  as  quantidades  reais  de  material  empregado não
considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

 O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT
vigentes e demais normas pertinentes. 

Maceió/AL, 08 de março 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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve
descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem
incluindo  perfis  de  sondagem (logs  de  sondagem),  planta  de  localização  dos  furos  de  sondagem SPT e  do  RN
Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL;

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração
dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado,
além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável
técnico pelo projeto de fundações;

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA;

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A
Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012,
e  dois  jogos  de  cópias  assinadas  e  aprovadas  quando  for  o  caso  de  exigência  dos  poderes  públicos  e  a  ART
devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Objeto; 

b) Finalidade;

c) Período de execução;

d) Localização;

e) Origem (Datum);

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado;

g) Precisões obtidas;

h) Quantidades realizadas;

i) Relação da aparelhagem utilizada;

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k) Documentos produzidos;

3. 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.
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4. 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, 08 de março 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  

 Coleta de preços: Conforme CUB/m2(R$ 1.449,24) –PADRÃO COMERCIAL NORMAL Construção Civil –
Alagoas, dez/2018 e pequisa de mercado.

ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR UNID.  VALOR PARCIAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado    208 m² R$ 3,81564 R$ 793,65

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208 m² R$ 3,03951 R$ 632,22

03 Projeto de Climatização 208 m² R$ 11,17321 R$ 2.324,03

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208 m² R$ 7,23884 R$ 1.505,68

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208 m² R$ 19,05070 R$ 3.962,55

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208 m² R$ 1,65224 R$ 343,67

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208 m² R$ 9,95716 R$ 2.071,09

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 208 m² R$ 3,81564 R$ 793,65

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15
m de profundidade)

    45 m R$ 101,66000 R$ 4.574,70

VALOR S/ BDI: R$ 19.167,80
BDI(29,07%): R$ 5.572,08                                                              
VALOR TOTAL C/BDI: R$  24.739,89
                               
          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  Elétrico,  Luminotécnico  e  cabeamento
Estruturado

 M² 0,3053% R$ 1.449,24 R$ 4,42453

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e
SPDA

 M² 0,2432% R$ 1.449,24 R$ 3,52455

03 Projeto de Climatização  M² 0,8940% R$ 1.449,24 R$ 12,95621

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso  M² 0,5792% R$ 1.449,24 R$ 8,39400

05 Projeto Estrutural e de Fundação  M² 1,5243% R$ 1.449,24 R$ 22,09077

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV  M² 0,1322% R$ 1.449,24 R$ 1,91590

07 Caderno de Encargo(Planilha e Especificações)  M² 0,7967% R$ 1.449,24 R$ 12,42868

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

 M² 0,3053%
R$ 1.449,24

R$ 4,42453

OBS.:  VER  DETALHES  A  MAIS  EM  PLANLIHAS,  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO,
COMPOSIÇÃO DO B.D.I e DEMONSTRATIVO DOS PERCENTUAIS EM ANEXOS

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 14 de 15

Termo de Referência TERMO DE REFERÊNCIA REVISADO/ATUALIZADO (0512609)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 266



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

                                                                         ANEXO IV

                                                           VER PROJETOS EM ANEXOS   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1760 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário de Administração.
Em atendimento ao Despacho GSAD(0512153) e atenção ao

Parecer 433(0511752) no tocante as manisfestações acerca das ponderações
constantes nos itens "1", "2" e "3" do Parecer(0509022), temos a relatar que:

Os Projetos Arquitetônicos foram atualizados, com alteração no
valor de sua área que passa a ser de 208,00m², conforme Projetos 1 e 2 em
anexos nos eventos(0512610 e 0512611), como também a  nova Planilha
Orçamentária, Cronograma Físico-Financeira, Demonstrativo dos
Percentuais, BDI e novo Termo de Referência anexos nos eventos(0512608 e
0512609).

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(0498335),
refletindo-se assim nas novas composições das Planilhas evento(0512608).

Em relação a manifestação referente ao item "2":
Anexamos aos autos no evento(0512608) uma Tabela de

Demonstrativo  matemático dos Percentuais adotados retirados da TABELA
DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - SENGE evento(0503138) , 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(0503138).

 
Atenciosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 12/03/2019, às 17:18, 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
0512612 e o código CRC E9A4C7AB.
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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(0512612) e seus anexos nos
eventos(0512608, 0512609).

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 13/03/2019, às 18:21, 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
0513527 e o código CRC 5CC8F362.

0003590-51.2018.6.02.8000 0513527v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETOS COMPLEMENTARES – CARTÓRIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE/AL

Data: 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado m² 208,00

02 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA m² 208,00

03 Projeto de Climatização m² 208,00

04 Projeto hidrossanitário e Reúso m² 208,00

05 Projeto Estrutural e de Fundação m² 208,00

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV m² 208,00

07 Caderno de Encargo m² 208,00

08 m² 208,00

09 m 45,00

SUB-TOTAL 0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

PGRCC(PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL)

Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 m de 
profundidade)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Página 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃ� O VÃLOR (R$) 15 dias 30 dias 45 dias Total parcela

1

2

3 Projeto de Climatização

4 Projeto hidrossanitário e Reúso

5 Projeto Estrutural e de Fundação

6 Projeto Segurança, alarme, CFTV

7 Caderno de Encargo

8

9

Projetos complementares – Cartório de São José 
da Laje/AL

Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento 
estruturado

Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e 
SPDA

PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil)

Perfuração de sondagem a percussão SST(03 
pontos com + ou _ 15 m de profundidade)
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

TERMO DE REFERÊNCIA

 ELABORAÇÃO DE    PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)  
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL

1. Objeto:

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona
Eleitoral,  do  município  de  São  José  da  Laje/AL,  tomando  como  base  o  Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo IV. 

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a
futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/
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 150,00m² 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, 150,00m² 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,  150,00m² 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;
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(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 Projeto BásicoProjeto Básico
5.6.3.1  O  Projeto  Básico  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.
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5.6.4 Projeto Executivo
5.6.4.1 O projeto Executivo 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;
5.6.4.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
realização  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e 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 Estrutural e de Fundação;
5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.7 Caderno de Encargos;
5.7.8 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.
6.1  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
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6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

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
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.
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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 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 
8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total
para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, conforme estabelecido
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Aquisição
na 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.
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
que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
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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, 10 agosto de 2018.

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;

4.0. Antes  do  início  dos  serviços  a  Empresa  Contratada  deverá  apresentar  os  equipamentos  a  serem
utilizados com a listagem dos respectivos números de série e  os laudos de calibração e aferição
emitidos por empresa credenciada legalmente para este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados
quanto ao estado de conservação e funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis meses à data de
apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de
03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade,
sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo executado, de metro em
metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador padronizado de 34,9mm e
50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.;

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser acondicionadas em sacos
plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local protegido e ventilado por um período
mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da FISCALIZAÇÃO;

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e quatro) horas após sua
detecção;

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da sondagem, devidamente
identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e
informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6.  Listagem  de  ferros  por  folha;  indicar  separadamente  os  resumos  de  ferro  referentes  à
infraestrutura  e  à  superestrutura;  indicar  apenas  as  quantidades  reais  de  material  empregado não
considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

 O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT
vigentes e demais normas pertinentes. 

Maceió/AL, 10 de agosto de 2018.

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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve
descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem
incluindo  perfis  de  sondagem (logs  de  sondagem),  planta  de  localização  dos  furos  de  sondagem SPT e  do  RN
Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL;

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração
dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado,
além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável
técnico pelo projeto de fundações;

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA;

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A
Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012,
e  dois  jogos  de  cópias  assinadas  e  aprovadas  quando  for  o  caso  de  exigência  dos  poderes  públicos  e  a  ART
devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Objeto; 

b) Finalidade;

c) Período de execução;

d) Localização;

e) Origem (Datum);

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado;

g) Precisões obtidas;

h) Quantidades realizadas;

i) Relação da aparelhagem utilizada;

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k) Documentos produzidos;

3. 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.

4. 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.
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SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

Maceió/AL, 10 de agosto de 2018.

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  III

PLANILHAS E TABELAS 

                      PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO   

pequisa de mercado.
ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR UNID.  VALOR PARCIAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado    208m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA   208m²

03 Projeto de Climatização   208m²

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso   208m²

05 Projeto Estrutural e de Fundação   208m²

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV   208m²

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)   208m²

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)   208m²

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15
m de profundidade)

    45 m

                                                               
VALOR TOTAL : R$ 
                               
   

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

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

                                                                         ANEXO IV

                                                        OBS: VER PROJETOS EM ANEXO
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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.
À SEIC,
               Anexamos aos autos novo TERMO DE

REFERÊNCIA, PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, sem valores financeiros, e PROJETOS
evento(0513928) para coleta de preços de mercado por parte
da SEIC-TRE, bem como e- mail evento(0513961) de empresas
de engenharia no mercado.

   Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 14/03/2019, 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
0513929 e o código CRC 57C2071D.

0003590-51.2018.6.02.8000 0513929v1

Despacho SMR 0513929         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 329



14/03/2019 [smr] TRE-AL. SMR - Solicitação de Orçamento Prévio - São José da Laje - MDaemon Webmail

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=XKDK363E14AB8&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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E-mail - 0514017

Data de Envio: 
  14/03/2019 14:15:54

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. 16ª ZE. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a elaboração de
projetos complementares (básicos e executivos) para a construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral, município de São José da Laje/AL, tomando como base o projeto arquitetônico existente, Anexo
IV.

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_0513928_PLANILHA_CRONOGRAMA_SEM_VALOES_e_PROJETOS___14_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 14:51, 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
0514078 e o código CRC 3EF275E4.

0003590-51.2018.6.02.8000 0514078v1
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E-mail - 0514101

Data de Envio: 
  14/03/2019 15:02:51

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
    sto@stoengenharia.com.br
    comercial@stoprojetos.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. 16ª ZE. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a elaboração de
projetos complementares (básicos e executivos) para a construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral, município de São José da Laje/AL, tomando como base o projeto arquitetônico existente, Anexo
IV.

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_0513928_PLANILHA_CRONOGRAMA_SEM_VALOES_e_PROJETOS___14_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 da entidade de fiscalização de atividade
profissional utilizada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2019, às 15:14, 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
0514111 e o código CRC 5441EBDE.

0003590-51.2018.6.02.8000 0514111v1
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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.
Retifico o Despacho GSAD 0514111, para me

referir à tabela da entidade que serve de parâmetro para a
elaboração das planilhas de custos, no caso o SENGE-BA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2019, às 15:18, 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
0514113 e o código CRC 3B250669.
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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.
16ª ZE. TREAL

Recebido obrigado 

Em Qui, 14 de mar de 2019 14:19, 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 especializada para a elaboração de projetos
complementares (básicos e executivos) para a construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral, município de São José  da Laje/AL,  tomando  como base  o projeto arquitetônico existente, Anexo IV.

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 - 0514522

Data de Envio: 
  15/03/2019 08:37:22

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

Para (com cópia oculta):
    contato@enarprojetos.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares. 16ª ZE. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a elaboração de
projetos complementares (básicos e executivos) para a construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral,
município de São José da Laje/AL, tomando como base o projeto arquitetônico existente, Anexo IV.

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_0513928_PLANILHA_CRONOGRAMA_SEM_VALOES_e_PROJETOS___14_03_19.pdf
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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 05:40 PM

Assunto: [seic] Proposta N. 225-0  (Hidrossanitário - Cartório)

Ana,

Boa tarde!

Segue proposta. 

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 00225-0 -
CARTORIO.pdf

Tamanho:
594k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Nº 00225-0

PROJETO OU SERVIÇO Área R$/Àrea R$ Total

208,00 R$ 7,50 R$ 1.560,00

R$ 1.560,00

R$ 1.500,00

projetos@full.eng.br

82 9.8865 0309  

Full - Soluções em Projetos de Engenharia & Arquitetura

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:  20 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;

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 Cartório da 16ª Zona Eleitoral, município de São José da Laje/AL,

1.Esquema Geral: Térreo 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.

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  

Cidade/Estado:

Periodo de Obra: 

Telefone:

(x)sim ( )não

Endereço:

DADOS DA OBRA

Nome do proprietário:

CNPJ / CPF:

CEP:

Cidade / Estado:

Telefone:

CEP:

Endereço:

Dados do contratante para elaboração do contrato, emissão de ART e nota fiscal:

DADOS DO CONTRATANTE

Razão Social:

CNPJ:

CONTRATANTE

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a confecção do projeto descrito na proposta de serviço, Nº 00225-0

Maceió, ______ de ________________ de 2019
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E-mail - 0515686

Data de Envio: 
  18/03/2019 15:49:15

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

Para:
    luciano.ferraz@ufcengenharia.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares. 16ª ZE. TREAL

Mensagem: 
  Prezado Luciano,

Boa tarde,

Conforme contato telefônico há pouco encaminho pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa especializada para a elaboração de
projetos complementares (básicos e executivos) para a construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral,
município de São José da Laje/AL, tomando como base o projeto arquitetônico existente, Anexo IV.

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.

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 2122-7712/7711

Anexos:
    Anexo_0513928_PLANILHA_CRONOGRAMA_SEM_VALOES_e_PROJETOS___14_03_19.pdf
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E-mail - 0516066

Data de Envio: 
  19/03/2019 10:52:47

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

Para:
    tpc@tpcprojetos.com.br

Assunto: 
  Renovação. Cotação. Projetos Complementares. 16ª ZE. TREAL

Mensagem: 
  Bom dia Eduardo,

Conforme contato telefônico há pouco; solicito, por gentileza, a atualização da cotação referente à
elaboração de projetos complementares (básicos e executivos) para a construção do Cartório da 16ª
Zona Eleitoral, município de São José da Laje/AL, ao qual a empresa havia enviada em 23/04/2018,
conforme segue em anexo.

Encaminho, ainda, o termo de referência atual, destacando que houve uma redução da área para 208 m².

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:
    Cotação. TPC Construções Ltda. Data 23042018..pdf
    Anexo_0513928_PLANILHA_CRONOGRAMA_SEM_VALOES_e_PROJETOS___14_03_19.pdf

E-mail SEIC 0516066         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 342



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
Senhor Secretário de Administração.
 
Informamos que os autos se encontram no aguardo

da manifestação da ACAGE, conforme solicitação constante
do Despacho(0514452) do processo SEI nº 0001325-
42.2019.6.02.8000

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 19/03/2019, às 13:04, 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
0516170 e o código CRC 210CE0EA.

0003590-51.2018.6.02.8000 0516170v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de março de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de Despacho AJ-DG 0502243, encaminhado pelo

Senhor Assessor Jurídico desta Diretoria-Geral, no sentido de
verificar se a minuta de Projeto de Lei (0496787), elaborado pela
Assessoria Jurídica da Presidência, supriria lacunas apontadas por
aquela unidade em manifestações anteriores, mormente quanto ao
posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral acerca da edificação
de novas unidades cartorárias, face às consabidas restrições
orçamentárias.

 
Aduz o Titular da AJ-DG que a sobredita minuta

especifica as obrigações da municipalidade e deste Tribunal no que
pertine à doação de terreno urbano onde será instalado o Cartório da
16ª Zona Eleitoral – São José da Laje. Nessa senda, o referido
instrumento preenche os requisitos apontados quando da emissão do
Despacho AJ-DG 0435883, principalmente no que se refere a uma
maior definição de quais serão as obrigações da Justiça Eleitoral para
o referido caso, questão suscitada pelo TSE na mensagem eletrônica
(0448274).

 
Do exposto, aquiescendo com as ponderações do AJ-DG,

submeto o presente procedimento à superior consideração de Vossa
Excelência, sugerindo, com a devida vênia, que se promova
comunicação junto ao TSE, com os devidos esclarecimentos de que o
Município de São José da Laje doará à União um terreno e construirá,
com recursos próprios o prédio do Cartório, cabendo a este Regional
assumir os custos da elaboração dos projetos.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
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20/03/2019, 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
0516303 e o código CRC 7E7238E1.

0003590-51.2018.6.02.8000 0516303v1
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Status da mensagem: Mensagem foi respondida

De: Eduardo TPC <tpc@tpcprojetos.com.br> 

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

Data: 20/03/2019 02:57 PM

Assunto:
[seic] Renovação. Cotação. Projetos Complementares. 16ª ZE.
TREAL

Prezada Ana Paula,

Agradecemos o convite, e mantemos o preço já fornecido na proposta anterior

Atenciosamente:

Eduardo

Enviado do meu iPhone

Em 19 de mar de 2019, à(s) 10:52, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

> Bom dia Eduardo,
>
>
> Conforme contato telefônico há pouco; solicito, por gentileza, a atualização da
cotação referente à elaboração de projetos complementares (básicos e executivos) para
a construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, município de São José da Laje/AL, ao
qual a empresa havia enviada em 23/04/2018, conforme segue em anexo.
>
>
> Encaminho, ainda, o termo de referência atual, destacando que houve uma redução da
área para 208 m².
>
>
> 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
>
> <Cotação. TPC Construções Ltda. Data 23042018..pdf>
> <Anexo_0513928_PLANILHA_CRONOGRAMA_SEM_VALOES_e_PROJETOS___14_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

 

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 15:58, 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
0517150 e o código CRC EE450905.

0003590-51.2018.6.02.8000 0517150v4
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De: Yuri Balbino <yuribalbinoeng@gmail.com> 

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

Data: 20/03/2019 05:35 PM

Assunto:
[seic] Solicitação. Proposta. Contratação. Projetos Complementares.
16ª ZE. TREAL

Boa tarde Sra. Ana Paula!

Segue proposta conforme solicitado!

Sds.

Em qui, 14 de mar de 2019 às 14:19, 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 especializada para a elaboração de projetos
complementares (básicos e executivos) para a construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral, município de São José  da Laje/AL,  tomando  como base  o projeto arquitetônico existente, Anexo IV.

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

--

Yuri Balbino Lins de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 0216056629

(82) 9 9602-4036 / 9 9161-7222

[2] Arquivo: PROPOSTA EVOLVE ENG TRE
AL SJDL 20.03.2019.pdf

Tamanho:
559k

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 São José da Laje. 

Sra. Ana Paula Gomes, 

Conforme solicitado, estamos encaminhando a V.S.a., uma proposta orçamentária referente 

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos 

Complementares(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do 

município de São José da Laje/AL. 

DO OBJETO: 

 Elaboração de Projeto executivo Elétrico, 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 Estrutural e fundações; 
 Elaboração de Projeto executivo de Segurança, alarme, CFTV; 
 Caderno de Encargo; 
 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 
 Perfuração de Sondagem a percussão SST (03 pontos com + ou – 15 m de profundidade). 

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 UND QUANT  UNITÁRIO TOTAL 

01 
Projeto Elétrico, Luminotécnico e 
cabeamento estruturado 

m² 208,00 R$ 4,20 R$ 873,60 

02 
Projeto de Prevenção Contra Incêndio, 
pânico e SPDA 

m² 208,00 R$ 3,00 R$ 624,00 

03 Projeto de Climatização m² 208,00 R$ 3,20 R$ 665,60 

04 Projeto hidrossanitário e reúso m² 208,00 R$ 4,30 R$ 894,40 

05 Projeto Estrutural e de Fundação m² 208,00 R$ 8,20 R$ 1.705,60 

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV m² 208,00 R$ 1,50 R$ 312,00 

07 Caderno de Encargo m² 208,00 R$ 1,20 R$ 249,60 

08 
PGRCC(Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil) 

m² 208,00 R$ 5,20 R$ 1.081,60 

09 
Perfuração de Sondagem a percussão 
SST(03 pontos com + ou – 15 m de 
profundidade) 

m 45,00 R$ 150,00 R$ 6.750,00 

SUB-TOTAL R$ 13.156,40 

VALOR TOTAL: R$ 13.156,40 (Treze mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta 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. 
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 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, 

 
 
 
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 2051 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da contratação de empresa especializada para a
elaboração de projetos complementares (básicos e executivos) para
construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, município de São José
da Laje/AL, conforme especificações e demais detalhamentos
presentes no termo de referência e anexos, evento 0513928.
 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para
pesquisa de valor de mercado com profissionais e empresas do setor,
despacho GSAD 0512153.
 
3- Contatadas várias empresas e profissionais da área de engenharia,
inclusive contatos indicados pela unidade requisitante (0513961,
0514017, 0514101, 0514457, 0514522 e 0515686).
 
4- Recebemos cotação da empresa Full Projetos no valor de R$
1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), mas; apenas para a
elaboração do projeto de instalação hidrossanitária, conforme
eventos 0515644 e 0515650. Conseguimos, ainda, confirmação da
cotação enviada no ano passado em 23/04/2018 à SMR (0377130, pág
02) pela empresa TPC Ltda, ao qual o Diretor Técnico, Sr. Eduardo
Menezes, informou que manteria o valor cobrado na proposta
anterior, no total de R$ 19.944,58 (dezenove mil novecentos e
quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme
eventos 0516066 e 0517105. E, por fim, a empresa Evolve
Engenharia encaminhou cotação no valor total de R$ 13.156,40
(treze mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta centavos),
eventos 0517378 e 0517379.
 
À consideração superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/03/2019, às 15:44, 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 15:45, 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
0517737 e o código CRC 053A6EB0.

0003590-51.2018.6.02.8000 0517737v16

Informação 2051 (0517737)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 353



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

 

Ofício nº 725 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Maceió, 21 de março de 2019.

 
 
 
A Sua Excelência a Senhora
Ministra ROSA MARIA PIRES WEBER
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
BRASÍLIA - DF
 

 

Assunto: Edificação. Cartório da 16ª Zona Eleitoral (São José da Laje/AL).
Responsabilidade. Doação. Terreno. Custos. Edificação. Poder público municipal.

 
 
 
Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,
 
 
Honrado pela presente interlocução, e instado por anterior

entendimento entre divisões deste Tribunal e desse r. Superior – reprodução
em apenso – , cuido de noticiar a Vossa Excelência a Prefeitura de São José da
Laje/AL formalizou a esta Presidência o compromisso de doação do terreno
para sediar o prédio do cartório eleitoral existente naquele município, além de
também arcar com todos os custos decorrentes da edificação respectiva.

 
A remessa do presente expediente, enfim, esclarece situação

versada em mensagem eletrônica com origem na Seção de Planejamento dessa
Corte aludindo aspectos preliminares relacionados aos eventuais custos
decorrentes da elaboração de projetos básicos e executivos que seriam
inerentes ao plano da obra e que agora encontram finalmente solução
definitiva.

 
Ainda a esse respeito, faço acostar a este expediente toda a

documentação remetida referente ao imóvel a ser objeto de doação e que
abrange memorial descritivo, fotos e plantas, além de minuta do projeto de lei
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relativo à formulação de convênio a ser firmado entre a União e aquele
município, documento já submetido às alterações sugeridas pelas Assessorias
Jurídicas da Diretoria-Geral e desta Presidência.

 
Restrito ao tema, colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência

a manifestação respeitosa das minhas homenagens pessoais.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/03/2019, às 12:26, 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
0517837 e o código CRC 2A4C419C.

0003590-51.2018.6.02.8000 0517837v2
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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 2051, evento 0517737, 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 17:06, 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 17:18, 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
0517937 e o código CRC F65C25D4.
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De: Presidencia <presidencia@tse.jus.br>
Para: TRE-AL luislucio <luislucio@tre-al.jus.br>
Data: 25/03/2019 02:57 PM
Assunto: RES: Ofício Presidência TRE/AL nº 725/2019

Recebido,

Atenciosamente,

Thaiane Veras

Apoio - Secretaria Geral da Presidência

Gabinete da Presidência do TSE 

E-mail: thaiane.veras@tse.jus.br

Tel.: (61) 3030-7050

De: Luís Gustavo de Oliveira Lúcio [mailto:luislucio@tre-al.jus.br]
Enviada em: segunda-feira, 25 de março de 2019 14:48
Para: Presidencia
Assunto: Ofício Presidência TRE/AL nº 725/2019

Caro Responsável,

De Ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, encaminho Ofício nº
725/2019.

Att.

LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LUCIO
    Analista Judiciário Àrea Judiciária
    Gabinete da Presidência - TRE/AL

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=E2LDM...

1 of 1 25/03/2019 15:09
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2019.
À COMAP.

 
Senhora Coordenadora,
 
Encaminho o feito a V. Sa. para que seja realizada

nova estimativa de preço, considerando os seguintes
elementos:

1) A pesquisa de preços incial com atualização dos
valores pelo INCC;

2) A planilha elaborada pela SMR, no evento nº
0512608;

3) As propostas de preços mais recentes.
Após sigam os autos à SGO para ajuste da reserva

de crédito e à SLC para elaboração da minuta do edital da
licitação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2019, às 18:44, 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
0519076 e o código CRC 9871E2EC.

0003590-51.2018.6.02.8000 0519076v1
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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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. 
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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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PORTARIAS nos

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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PORTARIAS nos

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 (0519247)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 374



            
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 0519247 e 0519249, 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 13:18, 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
0519250 e o código CRC 49675763.
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Despacho GSAD 0519250         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 386



Calculador (/) / Financeiro (/categoria/financeiro) / Correção de Valor por Índice

 Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice)

 Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-
por-indice%3Futm_source%3Dshare_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare)

Valor Atualizado R$17.267,93

Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

1 04/2018 16.765,68 0,290000 48,62 16.814,30

2 05/2018 16.814,30 0,230000 38,67 16.852,97

3 06/2018 16.852,97 0,970000 163,47 17.016,45

4 07/2018 17.016,45 0,610000 103,80 17.120,25

5 08/2018 17.120,25 0,150000 25,68 17.145,93

6 09/2018 17.145,93 0,230000 39,44 17.185,36

Calculadora Sobre Perguntas

Valor R$

Data início

Data fim

Índice

Calcular

 Enviar por email

16.765,68

23/04/2018

01/11/2018

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

(/) ANUNCIE CONTATO TERMOS DE USO (/termos-de-uso)

Os cálculos contidos no site são baseados em dados referenciados, porém ainda sim podem estar incorretos e por isso devem ser

utilizados apenas como referência. Caso necessite de um resultado exato e com cunho legal, sugerimos que procure um profissional

especializado. Leia os termos de uso.
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Nº. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

7 10/2018 17.185,36 0,350000 60,15 17.245,51

8 11/2018 17.245,51 0,130000 22,42 17.267,93

Este cálculo faz a correção de um valor específicado, utilizando os principais indices de preços (inflação) presentes

no Brasil que são:

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, média do custo de vida nas 11 principais regiões metropolitanas do país

para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de produção

econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que abrange famílias com renda de 1 (um) a 6

(seis) salários mínimos.

São Paulo - 28,46% 

Rio de Janeiro - 12,52%

Belo Horizonte - 11,36%

Salvador - 9,10%

Porto Alegre - 7,83%

Recife - 7,10%

Brasília - 6,92%

Fortaleza - 5,61%

Belém - 4,20%.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do

IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21

de um mês e 20 do mês seguinte.

Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo

governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e

independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de

1989. [2]

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta refletir as variações mensais de preços,

pesquisados do dia 01 ao último dia do mês corrente. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC

(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e

10%, respectivamente. O índice apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no

atacado e de bens e serviços finais no consumo.

INCC

Índice Nacional de Custos da Construção, um dos componentes das três versões do IGP, o de menor peso. Reflete

o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor. Utilizado em financiamento direto de

construtoras/incorporadoras 

IPC-Fipe

Calculadora Sobre Perguntas
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Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, índice da Universidade de São

Paulo (USP), pesquisado no município de São Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de 1 a

20 salários mínimos, divulga também taxas quadrissemanais.No cálculo são utilizados sete grupos de despesas:

habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais (12,30%), saúde (7,08%),

vestuário (5,29%) e educação (3,78%).O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de

São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão

compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de

ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE após a assinatura semestral. De

maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE. O período de pesquisa das variações de preços

ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre normalmente no período de

dez a vinte do mês subseqüente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas

imediatamente anteriores. Deste modo este índice "evita" sustos e indica tendências fortes das variações de preços

principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939. O

índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de

vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela

Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do

cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente em 1973, com a criação

da FIPE, para esta instituição.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC,

porém refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita em

nove regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza,

Salvador e Curitiba) além dos municípios de Goiânia e Brasília, tendo sido escolhido como alvo das metas de

inflação ("inflation targeting") no Brasil [4]. A partir do dia 30 de junho de 1999, o CMN (Conselho Monetário

Nacional) estabeleceu o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil.

CUB

Custo Unitário Básico, índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor,

que é calculado por sindicatos estaduais da indústria da construção, chamados de Sinduscon, e usado em

financiamentos de imóveis.
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Calculador (/) / Financeiro (/categoria/financeiro) / Correção de Valor por Índice

 Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice)

 Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-
por-indice%3Futm_source%3Dshare_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare)

Valor Atualizado R$20.230,82

Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

1 04/2018 19.642,39 0,290000 56,96 19.699,35

2 05/2018 19.699,35 0,230000 45,31 19.744,66

3 06/2018 19.744,66 0,970000 191,52 19.936,18

4 07/2018 19.936,18 0,610000 121,61 20.057,80

5 08/2018 20.057,80 0,150000 30,09 20.087,88

6 09/2018 20.087,88 0,230000 46,20 20.134,08

Calculadora Sobre Perguntas

Valor R$

Data início

Data fim

Índice

Calcular

 Enviar por email

19.642,39

23/04/2018

01/11/2018

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

(/) ANUNCIE CONTATO TERMOS DE USO (/termos-de-uso)

Os cálculos contidos no site são baseados em dados referenciados, porém ainda sim podem estar incorretos e por isso devem ser

utilizados apenas como referência. Caso necessite de um resultado exato e com cunho legal, sugerimos que procure um profissional

especializado. Leia os termos de uso.
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Nº. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

7 10/2018 20.134,08 0,350000 70,47 20.204,55

8 11/2018 20.204,55 0,130000 26,27 20.230,82

Este cálculo faz a correção de um valor específicado, utilizando os principais indices de preços (inflação) presentes

no Brasil que são:

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, média do custo de vida nas 11 principais regiões metropolitanas do país

para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de produção

econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que abrange famílias com renda de 1 (um) a 6

(seis) salários mínimos.

São Paulo - 28,46% 

Rio de Janeiro - 12,52%

Belo Horizonte - 11,36%

Salvador - 9,10%

Porto Alegre - 7,83%

Recife - 7,10%

Brasília - 6,92%

Fortaleza - 5,61%

Belém - 4,20%.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do

IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21

de um mês e 20 do mês seguinte.

Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo

governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e

independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de

1989. [2]

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta refletir as variações mensais de preços,

pesquisados do dia 01 ao último dia do mês corrente. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC

(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e

10%, respectivamente. O índice apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no

atacado e de bens e serviços finais no consumo.

INCC

Índice Nacional de Custos da Construção, um dos componentes das três versões do IGP, o de menor peso. Reflete

o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor. Utilizado em financiamento direto de

construtoras/incorporadoras 

IPC-Fipe

Calculadora Sobre Perguntas
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Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, índice da Universidade de São

Paulo (USP), pesquisado no município de São Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de 1 a

20 salários mínimos, divulga também taxas quadrissemanais.No cálculo são utilizados sete grupos de despesas:

habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais (12,30%), saúde (7,08%),

vestuário (5,29%) e educação (3,78%).O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de

São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão

compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de

ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE após a assinatura semestral. De

maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE. O período de pesquisa das variações de preços

ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre normalmente no período de

dez a vinte do mês subseqüente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas

imediatamente anteriores. Deste modo este índice "evita" sustos e indica tendências fortes das variações de preços

principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939. O

índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de

vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela

Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do

cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente em 1973, com a criação

da FIPE, para esta instituição.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC,

porém refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita em

nove regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza,

Salvador e Curitiba) além dos municípios de Goiânia e Brasília, tendo sido escolhido como alvo das metas de

inflação ("inflation targeting") no Brasil [4]. A partir do dia 30 de junho de 1999, o CMN (Conselho Monetário

Nacional) estabeleceu o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil.

CUB

Custo Unitário Básico, índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor,

que é calculado por sindicatos estaduais da indústria da construção, chamados de Sinduscon, e usado em

financiamentos de imóveis.
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Calculador (/) / Financeiro (/categoria/financeiro) / Correção de Valor por Índice

 Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice)

 Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-
por-indice%3Futm_source%3Dshare_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare)

Valor Atualizado R$12.677,21

Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

1 04/2018 12.308,48 0,290000 35,69 12.344,17

2 05/2018 12.344,17 0,230000 28,39 12.372,57

3 06/2018 12.372,57 0,970000 120,01 12.492,58

4 07/2018 12.492,58 0,610000 76,20 12.568,78

5 08/2018 12.568,78 0,150000 18,85 12.587,64

6 09/2018 12.587,64 0,230000 28,95 12.616,59

Calculadora Sobre Perguntas

Valor R$

Data início

Data fim

Índice

Calcular

 Enviar por email

12.308,48

23/04/2018

01/11/2018

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

(/) ANUNCIE CONTATO TERMOS DE USO (/termos-de-uso)

Os cálculos contidos no site são baseados em dados referenciados, porém ainda sim podem estar incorretos e por isso devem ser

utilizados apenas como referência. Caso necessite de um resultado exato e com cunho legal, sugerimos que procure um profissional

especializado. Leia os termos de uso.
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Nº. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

7 10/2018 12.616,59 0,350000 44,16 12.660,75

8 11/2018 12.660,75 0,130000 16,46 12.677,21

Este cálculo faz a correção de um valor específicado, utilizando os principais indices de preços (inflação) presentes

no Brasil que são:

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, média do custo de vida nas 11 principais regiões metropolitanas do país

para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de produção

econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que abrange famílias com renda de 1 (um) a 6

(seis) salários mínimos.

São Paulo - 28,46% 

Rio de Janeiro - 12,52%

Belo Horizonte - 11,36%

Salvador - 9,10%

Porto Alegre - 7,83%

Recife - 7,10%

Brasília - 6,92%

Fortaleza - 5,61%

Belém - 4,20%.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do

IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21

de um mês e 20 do mês seguinte.

Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo

governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e

independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de

1989. [2]

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta refletir as variações mensais de preços,

pesquisados do dia 01 ao último dia do mês corrente. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC

(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e

10%, respectivamente. O índice apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no

atacado e de bens e serviços finais no consumo.

INCC

Índice Nacional de Custos da Construção, um dos componentes das três versões do IGP, o de menor peso. Reflete

o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor. Utilizado em financiamento direto de

construtoras/incorporadoras 

IPC-Fipe

Calculadora Sobre Perguntas
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Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, índice da Universidade de São

Paulo (USP), pesquisado no município de São Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de 1 a

20 salários mínimos, divulga também taxas quadrissemanais.No cálculo são utilizados sete grupos de despesas:

habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais (12,30%), saúde (7,08%),

vestuário (5,29%) e educação (3,78%).O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de

São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão

compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de

ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE após a assinatura semestral. De

maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE. O período de pesquisa das variações de preços

ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre normalmente no período de

dez a vinte do mês subseqüente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas

imediatamente anteriores. Deste modo este índice "evita" sustos e indica tendências fortes das variações de preços

principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939. O

índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de

vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela

Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do

cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente em 1973, com a criação

da FIPE, para esta instituição.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC,

porém refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita em

nove regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza,

Salvador e Curitiba) além dos municípios de Goiânia e Brasília, tendo sido escolhido como alvo das metas de

inflação ("inflation targeting") no Brasil [4]. A partir do dia 30 de junho de 1999, o CMN (Conselho Monetário

Nacional) estabeleceu o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil.

CUB

Custo Unitário Básico, índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor,

que é calculado por sindicatos estaduais da indústria da construção, chamados de Sinduscon, e usado em

financiamentos de imóveis.
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Calculador (/) / Financeiro (/categoria/financeiro) / Correção de Valor por Índice

 Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice)

 Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-
por-indice%3Futm_source%3Dshare_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare)

Valor Atualizado R$11.253,01

Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

1 04/2018 10.925,71 0,290000 31,68 10.957,39

2 05/2018 10.957,39 0,230000 25,20 10.982,60

3 06/2018 10.982,60 0,970000 106,53 11.089,13

4 07/2018 11.089,13 0,610000 67,64 11.156,77

5 08/2018 11.156,77 0,150000 16,74 11.173,51

6 09/2018 11.173,51 0,230000 25,70 11.199,21

Calculadora Sobre Perguntas

Valor R$

Data início

Data fim

Índice

Calcular

 Enviar por email

10.925,71

23/04/2018

01/11/2018

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

(/) ANUNCIE CONTATO TERMOS DE USO (/termos-de-uso)

Os cálculos contidos no site são baseados em dados referenciados, porém ainda sim podem estar incorretos e por isso devem ser

utilizados apenas como referência. Caso necessite de um resultado exato e com cunho legal, sugerimos que procure um profissional

especializado. Leia os termos de uso.
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Nº. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

7 10/2018 11.199,21 0,350000 39,20 11.238,40

8 11/2018 11.238,40 0,130000 14,61 11.253,01

Este cálculo faz a correção de um valor específicado, utilizando os principais indices de preços (inflação) presentes

no Brasil que são:

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, média do custo de vida nas 11 principais regiões metropolitanas do país

para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de produção

econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que abrange famílias com renda de 1 (um) a 6

(seis) salários mínimos.

São Paulo - 28,46% 

Rio de Janeiro - 12,52%

Belo Horizonte - 11,36%

Salvador - 9,10%

Porto Alegre - 7,83%

Recife - 7,10%

Brasília - 6,92%

Fortaleza - 5,61%

Belém - 4,20%.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do

IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21

de um mês e 20 do mês seguinte.

Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo

governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e

independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de

1989. [2]

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta refletir as variações mensais de preços,

pesquisados do dia 01 ao último dia do mês corrente. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC

(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e

10%, respectivamente. O índice apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no

atacado e de bens e serviços finais no consumo.

INCC

Índice Nacional de Custos da Construção, um dos componentes das três versões do IGP, o de menor peso. Reflete

o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor. Utilizado em financiamento direto de

construtoras/incorporadoras 

IPC-Fipe

Calculadora Sobre Perguntas
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Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, índice da Universidade de São

Paulo (USP), pesquisado no município de São Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de 1 a

20 salários mínimos, divulga também taxas quadrissemanais.No cálculo são utilizados sete grupos de despesas:

habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais (12,30%), saúde (7,08%),

vestuário (5,29%) e educação (3,78%).O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de

São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão

compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de

ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE após a assinatura semestral. De

maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE. O período de pesquisa das variações de preços

ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre normalmente no período de

dez a vinte do mês subseqüente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas

imediatamente anteriores. Deste modo este índice "evita" sustos e indica tendências fortes das variações de preços

principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939. O

índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de

vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela

Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do

cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente em 1973, com a criação

da FIPE, para esta instituição.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC,

porém refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita em

nove regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza,

Salvador e Curitiba) além dos municípios de Goiânia e Brasília, tendo sido escolhido como alvo das metas de

inflação ("inflation targeting") no Brasil [4]. A partir do dia 30 de junho de 1999, o CMN (Conselho Monetário

Nacional) estabeleceu o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil.

CUB

Custo Unitário Básico, índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor,

que é calculado por sindicatos estaduais da indústria da construção, chamados de Sinduscon, e usado em

financiamentos de imóveis.

x&utm_source=calculador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
x&utm_source=calculador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)

(https://aceleradordoingles.com/acelerador-do-ingles-tb-d-01/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://aceleradordoingles.com/acelerador-do-ingles-tb-d-01/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://nanoalipocelcaps.com.br/adv-capsulachinesa-tab/?utm_source=taboola&utm_medium=calculador&

utm_content=Erva+que+desperta+o+DNA+do+emagrecimento+%C3%A9+liberada+no+Brasil|http%3A%2F

%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc7dab2ecf91e2572fd66a00d4863d5d5.png&utm_campaign=lipocapsdeskgord070219)

(https://nanoalipocelcaps.com.br/adv-capsulachinesa-tab/?utm_source=taboola&utm_medium=calculador&

utm_content=Erva+que+desperta+o+DNA+do+emagrecimento+%C3%A9+liberada+no+Brasil|http%3A%2F

%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc7dab2ecf91e2572fd66a00d4863d5d5.png&utm_campaign=lipocapsdeskgord070219)

Correção de Valor por Índice - Calculador.com.br http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice#

3 de 5 26/03/2019 17:08
Demonstrativo Consulta. Correção. Propostas. INCC. (0519740)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 404



(https://noticia-tv.com/entrevista-helen-sbt/?utm_source=taboola&utm_medium=PHYTO-2B-DESK-CP1&utm_campaign=calculador)

(https://noticia-tv.com/entrevista-helen-sbt/?utm_source=taboola&utm_medium=PHYTO-2B-DESK-CP1&utm_campaign=calculador)

(https://showdeoculos.lojavirtualnuvem.com.br?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://showdeoculos.lojavirtualnuvem.com.br?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://go.hotmart.com/R9867762Y?ap=032e)

Correção de Valor por Índice - Calculador.com.br http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice#

4 de 5 26/03/2019 17:08
Demonstrativo Consulta. Correção. Propostas. INCC. (0519740)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 405



Correção de Valor por Índice - Calculador.com.br http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice#

5 de 5 26/03/2019 17:08
Demonstrativo Consulta. Correção. Propostas. INCC. (0519740)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 406



Calculador (/) / Financeiro (/categoria/financeiro) / Correção de Valor por Índice

 Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice)

 Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-
por-indice%3Futm_source%3Dshare_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare)

Valor Atualizado R$10.201,48

Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

1 04/2018 9.904,76 0,290000 28,72 9.933,48

2 05/2018 9.933,48 0,230000 22,85 9.956,33

3 06/2018 9.956,33 0,970000 96,58 10.052,91

4 07/2018 10.052,91 0,610000 61,32 10.114,23

5 08/2018 10.114,23 0,150000 15,17 10.129,40

6 09/2018 10.129,40 0,230000 23,30 10.152,70

Calculadora Sobre Perguntas

Valor R$

Data início

Data fim

Índice

Calcular

 Enviar por email

9.904,76

23/04/2018

01/11/2018

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

(/) ANUNCIE CONTATO TERMOS DE USO (/termos-de-uso)

Os cálculos contidos no site são baseados em dados referenciados, porém ainda sim podem estar incorretos e por isso devem ser

utilizados apenas como referência. Caso necessite de um resultado exato e com cunho legal, sugerimos que procure um profissional

especializado. Leia os termos de uso.
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Nº. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

7 10/2018 10.152,70 0,350000 35,53 10.188,23

8 11/2018 10.188,23 0,130000 13,24 10.201,48

Este cálculo faz a correção de um valor específicado, utilizando os principais indices de preços (inflação) presentes

no Brasil que são:

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, média do custo de vida nas 11 principais regiões metropolitanas do país

para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de produção

econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que abrange famílias com renda de 1 (um) a 6

(seis) salários mínimos.

São Paulo - 28,46% 

Rio de Janeiro - 12,52%

Belo Horizonte - 11,36%

Salvador - 9,10%

Porto Alegre - 7,83%

Recife - 7,10%

Brasília - 6,92%

Fortaleza - 5,61%

Belém - 4,20%.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do

IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21

de um mês e 20 do mês seguinte.

Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo

governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e

independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de

1989. [2]

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta refletir as variações mensais de preços,

pesquisados do dia 01 ao último dia do mês corrente. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC

(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e

10%, respectivamente. O índice apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no

atacado e de bens e serviços finais no consumo.

INCC

Índice Nacional de Custos da Construção, um dos componentes das três versões do IGP, o de menor peso. Reflete

o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor. Utilizado em financiamento direto de

construtoras/incorporadoras 

IPC-Fipe

Calculadora Sobre Perguntas
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Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, índice da Universidade de São

Paulo (USP), pesquisado no município de São Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de 1 a

20 salários mínimos, divulga também taxas quadrissemanais.No cálculo são utilizados sete grupos de despesas:

habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais (12,30%), saúde (7,08%),

vestuário (5,29%) e educação (3,78%).O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de

São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão

compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de

ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE após a assinatura semestral. De

maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE. O período de pesquisa das variações de preços

ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre normalmente no período de

dez a vinte do mês subseqüente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas

imediatamente anteriores. Deste modo este índice "evita" sustos e indica tendências fortes das variações de preços

principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939. O

índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de

vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela

Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do

cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente em 1973, com a criação

da FIPE, para esta instituição.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC,

porém refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita em

nove regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza,

Salvador e Curitiba) além dos municípios de Goiânia e Brasília, tendo sido escolhido como alvo das metas de

inflação ("inflation targeting") no Brasil [4]. A partir do dia 30 de junho de 1999, o CMN (Conselho Monetário

Nacional) estabeleceu o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil.

CUB

Custo Unitário Básico, índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor,

que é calculado por sindicatos estaduais da indústria da construção, chamados de Sinduscon, e usado em

financiamentos de imóveis.
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Calculador (/) / Financeiro (/categoria/financeiro) / Correção de Valor por Índice

 Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice)
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Valor Atualizado R$8.945,91

Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

1 04/2018 8.685,71 0,290000 25,19 8.710,90

2 05/2018 8.710,90 0,230000 20,04 8.730,93

3 06/2018 8.730,93 0,970000 84,69 8.815,62

4 07/2018 8.815,62 0,610000 53,78 8.869,40

5 08/2018 8.869,40 0,150000 13,30 8.882,70

6 09/2018 8.882,70 0,230000 20,43 8.903,13

Calculadora Sobre Perguntas

Valor R$

Data início

Data fim

Índice

Calcular

 Enviar por email

8.685,71

23/04/2018

01/11/2018

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

(/) ANUNCIE CONTATO TERMOS DE USO (/termos-de-uso)

Os cálculos contidos no site são baseados em dados referenciados, porém ainda sim podem estar incorretos e por isso devem ser

utilizados apenas como referência. Caso necessite de um resultado exato e com cunho legal, sugerimos que procure um profissional

especializado. Leia os termos de uso.
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Nº. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

7 10/2018 8.903,13 0,350000 31,16 8.934,29

8 11/2018 8.934,29 0,130000 11,61 8.945,91

Este cálculo faz a correção de um valor específicado, utilizando os principais indices de preços (inflação) presentes

no Brasil que são:

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, média do custo de vida nas 11 principais regiões metropolitanas do país

para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de produção

econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que abrange famílias com renda de 1 (um) a 6

(seis) salários mínimos.

São Paulo - 28,46% 

Rio de Janeiro - 12,52%

Belo Horizonte - 11,36%

Salvador - 9,10%

Porto Alegre - 7,83%

Recife - 7,10%

Brasília - 6,92%

Fortaleza - 5,61%

Belém - 4,20%.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do

IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21

de um mês e 20 do mês seguinte.

Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo

governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e

independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de

1989. [2]

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta refletir as variações mensais de preços,

pesquisados do dia 01 ao último dia do mês corrente. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC

(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e

10%, respectivamente. O índice apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no

atacado e de bens e serviços finais no consumo.

INCC

Índice Nacional de Custos da Construção, um dos componentes das três versões do IGP, o de menor peso. Reflete

o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor. Utilizado em financiamento direto de

construtoras/incorporadoras 

IPC-Fipe

Calculadora Sobre Perguntas
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Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, índice da Universidade de São

Paulo (USP), pesquisado no município de São Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de 1 a

20 salários mínimos, divulga também taxas quadrissemanais.No cálculo são utilizados sete grupos de despesas:

habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais (12,30%), saúde (7,08%),

vestuário (5,29%) e educação (3,78%).O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de

São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão

compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de

ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE após a assinatura semestral. De

maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE. O período de pesquisa das variações de preços

ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre normalmente no período de

dez a vinte do mês subseqüente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas

imediatamente anteriores. Deste modo este índice "evita" sustos e indica tendências fortes das variações de preços

principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939. O

índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de

vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela

Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do

cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente em 1973, com a criação

da FIPE, para esta instituição.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC,

porém refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita em

nove regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza,

Salvador e Curitiba) além dos municípios de Goiânia e Brasília, tendo sido escolhido como alvo das metas de

inflação ("inflation targeting") no Brasil [4]. A partir do dia 30 de junho de 1999, o CMN (Conselho Monetário

Nacional) estabeleceu o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil.

CUB

Custo Unitário Básico, índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor,

que é calculado por sindicatos estaduais da indústria da construção, chamados de Sinduscon, e usado em

financiamentos de imóveis.
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Calculador (/) / Financeiro (/categoria/financeiro) / Correção de Valor por Índice

 Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice)

 Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-
por-indice%3Futm_source%3Dshare_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare)

Valor Atualizado R$8.676,36

Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

1 04/2018 8.424,00 0,290000 24,43 8.448,43

2 05/2018 8.448,43 0,230000 19,43 8.467,86

3 06/2018 8.467,86 0,970000 82,14 8.550,00

4 07/2018 8.550,00 0,610000 52,15 8.602,15

5 08/2018 8.602,15 0,150000 12,90 8.615,06

6 09/2018 8.615,06 0,230000 19,81 8.634,87

Calculadora Sobre Perguntas

Valor R$

Data início

Data fim

Índice

Calcular

 Enviar por email

8.424,00

23/04/2018

01/11/2018

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

(/) ANUNCIE CONTATO TERMOS DE USO (/termos-de-uso)

Os cálculos contidos no site são baseados em dados referenciados, porém ainda sim podem estar incorretos e por isso devem ser

utilizados apenas como referência. Caso necessite de um resultado exato e com cunho legal, sugerimos que procure um profissional

especializado. Leia os termos de uso.
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Nº. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

7 10/2018 8.634,87 0,350000 30,22 8.665,09

8 11/2018 8.665,09 0,130000 11,26 8.676,36

Este cálculo faz a correção de um valor específicado, utilizando os principais indices de preços (inflação) presentes

no Brasil que são:

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, média do custo de vida nas 11 principais regiões metropolitanas do país

para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de produção

econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que abrange famílias com renda de 1 (um) a 6

(seis) salários mínimos.

São Paulo - 28,46% 

Rio de Janeiro - 12,52%

Belo Horizonte - 11,36%

Salvador - 9,10%

Porto Alegre - 7,83%

Recife - 7,10%

Brasília - 6,92%

Fortaleza - 5,61%

Belém - 4,20%.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do

IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21

de um mês e 20 do mês seguinte.

Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo

governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e

independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de

1989. [2]

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta refletir as variações mensais de preços,

pesquisados do dia 01 ao último dia do mês corrente. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC

(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e

10%, respectivamente. O índice apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no

atacado e de bens e serviços finais no consumo.

INCC

Índice Nacional de Custos da Construção, um dos componentes das três versões do IGP, o de menor peso. Reflete

o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor. Utilizado em financiamento direto de

construtoras/incorporadoras 

IPC-Fipe

Calculadora Sobre Perguntas
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Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, índice da Universidade de São

Paulo (USP), pesquisado no município de São Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de 1 a

20 salários mínimos, divulga também taxas quadrissemanais.No cálculo são utilizados sete grupos de despesas:

habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais (12,30%), saúde (7,08%),

vestuário (5,29%) e educação (3,78%).O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de

São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão

compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de

ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE após a assinatura semestral. De

maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE. O período de pesquisa das variações de preços

ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre normalmente no período de

dez a vinte do mês subseqüente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas

imediatamente anteriores. Deste modo este índice "evita" sustos e indica tendências fortes das variações de preços

principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939. O

índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de

vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela

Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do

cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente em 1973, com a criação

da FIPE, para esta instituição.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC,

porém refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita em

nove regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza,

Salvador e Curitiba) além dos municípios de Goiânia e Brasília, tendo sido escolhido como alvo das metas de

inflação ("inflation targeting") no Brasil [4]. A partir do dia 30 de junho de 1999, o CMN (Conselho Monetário

Nacional) estabeleceu o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil.

CUB

Custo Unitário Básico, índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor,

que é calculado por sindicatos estaduais da indústria da construção, chamados de Sinduscon, e usado em

financiamentos de imóveis.
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Calculador (/) / Financeiro (/categoria/financeiro) / Correção de Valor por Índice

 Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice)
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por-indice%3Futm_source%3Dshare_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare)

Valor Atualizado R$5.257,68

Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

1 04/2018 5.104,76 0,290000 14,80 5.119,56

2 05/2018 5.119,56 0,230000 11,77 5.131,34

3 06/2018 5.131,34 0,970000 49,77 5.181,11

4 07/2018 5.181,11 0,610000 31,60 5.212,72

5 08/2018 5.212,72 0,150000 7,82 5.220,54

6 09/2018 5.220,54 0,230000 12,01 5.232,54

Calculadora Sobre Perguntas

Valor R$

Data início

Data fim

Índice

Calcular

 Enviar por email

5.104,76

23/04/2018

01/11/2018

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

(/) ANUNCIE CONTATO TERMOS DE USO (/termos-de-uso)

Os cálculos contidos no site são baseados em dados referenciados, porém ainda sim podem estar incorretos e por isso devem ser

utilizados apenas como referência. Caso necessite de um resultado exato e com cunho legal, sugerimos que procure um profissional

especializado. Leia os termos de uso.
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Nº. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

7 10/2018 5.232,54 0,350000 18,31 5.250,86

8 11/2018 5.250,86 0,130000 6,83 5.257,68

Este cálculo faz a correção de um valor específicado, utilizando os principais indices de preços (inflação) presentes

no Brasil que são:

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, média do custo de vida nas 11 principais regiões metropolitanas do país

para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de produção

econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que abrange famílias com renda de 1 (um) a 6

(seis) salários mínimos.

São Paulo - 28,46% 

Rio de Janeiro - 12,52%

Belo Horizonte - 11,36%

Salvador - 9,10%

Porto Alegre - 7,83%

Recife - 7,10%

Brasília - 6,92%

Fortaleza - 5,61%

Belém - 4,20%.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do

IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21

de um mês e 20 do mês seguinte.

Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo

governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e

independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de

1989. [2]

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta refletir as variações mensais de preços,

pesquisados do dia 01 ao último dia do mês corrente. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC

(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e

10%, respectivamente. O índice apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no

atacado e de bens e serviços finais no consumo.

INCC

Índice Nacional de Custos da Construção, um dos componentes das três versões do IGP, o de menor peso. Reflete

o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor. Utilizado em financiamento direto de

construtoras/incorporadoras 

IPC-Fipe

Calculadora Sobre Perguntas
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Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, índice da Universidade de São

Paulo (USP), pesquisado no município de São Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de 1 a

20 salários mínimos, divulga também taxas quadrissemanais.No cálculo são utilizados sete grupos de despesas:

habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais (12,30%), saúde (7,08%),

vestuário (5,29%) e educação (3,78%).O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de

São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão

compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de

ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE após a assinatura semestral. De

maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE. O período de pesquisa das variações de preços

ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre normalmente no período de

dez a vinte do mês subseqüente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas

imediatamente anteriores. Deste modo este índice "evita" sustos e indica tendências fortes das variações de preços

principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939. O

índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de

vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela

Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do

cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente em 1973, com a criação

da FIPE, para esta instituição.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC,

porém refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita em

nove regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza,

Salvador e Curitiba) além dos municípios de Goiânia e Brasília, tendo sido escolhido como alvo das metas de

inflação ("inflation targeting") no Brasil [4]. A partir do dia 30 de junho de 1999, o CMN (Conselho Monetário

Nacional) estabeleceu o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil.

CUB

Custo Unitário Básico, índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor,

que é calculado por sindicatos estaduais da indústria da construção, chamados de Sinduscon, e usado em

financiamentos de imóveis.
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(https://noticia-tv.com/entrevista-helen-sbt/?utm_source=taboola&utm_medium=PHYTO-2B-DESK-CP1&utm_campaign=calculador)

(https://noticia-tv.com/entrevista-helen-sbt/?utm_source=taboola&utm_medium=PHYTO-2B-DESK-CP1&utm_campaign=calculador)

(https://showdeoculos.lojavirtualnuvem.com.br?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://showdeoculos.lojavirtualnuvem.com.br?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://go.hotmart.com/R9867762Y?ap=032e)
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Calculador (/) / Financeiro (/categoria/financeiro) / Correção de Valor por Índice

 Compartilhar (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-por-indice)

 Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.calculador.com.br/calculo/correcao-valor-
por-indice%3Futm_source%3Dshare_button%26utm_medium%3Dtw%26utm_campaign%3Dshare)

Valor Atualizado R$4.159,07

Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

1 04/2018 4.038,10 0,290000 11,71 4.049,81

2 05/2018 4.049,81 0,230000 9,31 4.059,13

3 06/2018 4.059,13 0,970000 39,37 4.098,50

4 07/2018 4.098,50 0,610000 25,00 4.123,50

5 08/2018 4.123,50 0,150000 6,19 4.129,68

6 09/2018 4.129,68 0,230000 9,50 4.139,18

Calculadora Sobre Perguntas

Valor R$

Data início

Data fim

Índice

Calcular

 Enviar por email

4.038,10

23/04/2018

01/11/2018

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

(/) ANUNCIE CONTATO TERMOS DE USO (/termos-de-uso)

Os cálculos contidos no site são baseados em dados referenciados, porém ainda sim podem estar incorretos e por isso devem ser

utilizados apenas como referência. Caso necessite de um resultado exato e com cunho legal, sugerimos que procure um profissional

especializado. Leia os termos de uso.
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Nº. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

7 10/2018 4.139,18 0,350000 14,49 4.153,67

8 11/2018 4.153,67 0,130000 5,40 4.159,07

Este cálculo faz a correção de um valor específicado, utilizando os principais indices de preços (inflação) presentes

no Brasil que são:

INPC

Índice Nacional de Preços ao Consumidor, média do custo de vida nas 11 principais regiões metropolitanas do país

para famílias com renda de 1 até 8 salários mínimos, medido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística). Compõe-se do cruzamento de dois parâmetros: a pesquisa de preços de nove regiões de produção

econômica, cruzada com a pesquisa de orçamento familiar, (POF) que abrange famílias com renda de 1 (um) a 6

(seis) salários mínimos.

São Paulo - 28,46% 

Rio de Janeiro - 12,52%

Belo Horizonte - 11,36%

Salvador - 9,10%

Porto Alegre - 7,83%

Recife - 7,10%

Brasília - 6,92%

Fortaleza - 5,61%

Belém - 4,20%.

IGP-M

Índice Geral de Preços do Mercado, também produzido pela FGV, com metodologia igual à utilizada no cálculo do

IGP-DI. A principal diferença é que, enquanto este abrange o mês fechado, o IGP-M é pesquisado entre os dias 21

de um mês e 20 do mês seguinte.

Foi criado por solicitação de entidades do setor financeiro que, diante das mudanças freqüentes promovidas pelo

governo nos índices oficiais de inflação na década de 80, desejavam um índice com mais credibilidade e

independência. O contrato de prestação de serviços entre essas entidades e a FGV foi celebrado em maio de

1989. [2]

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da FGV, índice que tenta refletir as variações mensais de preços,

pesquisados do dia 01 ao último dia do mês corrente. Ele é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado), IPC

(Índice de Preços ao Consumidor) e INCC (Índice Nacional do Custo da Construção), com pesos de 60%, 30% e

10%, respectivamente. O índice apura as variações de preços de matérias-primas agrícolas e industriais no

atacado e de bens e serviços finais no consumo.

INCC

Índice Nacional de Custos da Construção, um dos componentes das três versões do IGP, o de menor peso. Reflete

o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor. Utilizado em financiamento direto de

construtoras/incorporadoras 

IPC-Fipe

Calculadora Sobre Perguntas
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Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, índice da Universidade de São

Paulo (USP), pesquisado no município de São Paulo, que tenta refletir o custo de vida de famílias com renda de 1 a

20 salários mínimos, divulga também taxas quadrissemanais.No cálculo são utilizados sete grupos de despesas:

habitação (32,79%), alimentação (22,73%), transportes (16,03%), despesas pessoais (12,30%), saúde (7,08%),

vestuário (5,29%) e educação (3,78%).O IPC/FIPE mede a variação de preços para o consumidor na cidade de

São Paulo com base nos gastos de quem ganha de um a vinte salários mínimos. Os grupos de despesas estão

compostos de acordo com o POF (Pesquisas de Orçamentos Familiares) em constante atualização. A estrutura de

ponderação atual é restrita a assinantes e pode ser verificada no portal da FIPE após a assinatura semestral. De

maneira geral a ponderação é similar ao INPC/IBGE e IPCA/IBGE. O período de pesquisa das variações de preços

ocorre a partir do primeiro ao último dia de cada mês. A publicação dos índices ocorre normalmente no período de

dez a vinte do mês subseqüente. A FIPE divulga também as variações de preços das últimas quatro semanas

imediatamente anteriores. Deste modo este índice "evita" sustos e indica tendências fortes das variações de preços

principalmente da camada de renda da população analisada. A FIPE divulga o IPC desde Fevereiro de 1939. O

índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo é o mais tradicional indicador da evolução do custo de

vida das famílias paulistanas e um dos mais antigos do Brasil. Começou a ser calculado em janeiro de 1939 pela

Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura do Município de São Paulo. Em 1968, a responsabilidade do

cálculo foi transferida para o Instituto de Pesquisas Econômicas da USP e, posteriormente em 1973, com a criação

da FIPE, para esta instituição.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também do IBGE, calculado desde 1980, semelhante ao INPC,

porém refletindo o custo de vida para famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. A pesquisa é feita em

nove regiões metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Belém, Fortaleza,

Salvador e Curitiba) além dos municípios de Goiânia e Brasília, tendo sido escolhido como alvo das metas de

inflação ("inflation targeting") no Brasil [4]. A partir do dia 30 de junho de 1999, o CMN (Conselho Monetário

Nacional) estabeleceu o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil.

CUB

Custo Unitário Básico, índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção e da mão-de-obra no setor,

que é calculado por sindicatos estaduais da indústria da construção, chamados de Sinduscon, e usado em

financiamentos de imóveis.

x&utm_source=calculador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)
x&utm_source=calculador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails Top Row:)

(https://aceleradordoingles.com/acelerador-do-ingles-tb-d-01/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://aceleradordoingles.com/acelerador-do-ingles-tb-d-01/?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://nanoalipocelcaps.com.br/adv-capsulachinesa-tab/?utm_source=taboola&utm_medium=calculador&

utm_content=Erva+que+desperta+o+DNA+do+emagrecimento+%C3%A9+liberada+no+Brasil|http%3A%2F

%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc7dab2ecf91e2572fd66a00d4863d5d5.png&utm_campaign=lipocapsdeskgord070219)

(https://nanoalipocelcaps.com.br/adv-capsulachinesa-tab/?utm_source=taboola&utm_medium=calculador&

utm_content=Erva+que+desperta+o+DNA+do+emagrecimento+%C3%A9+liberada+no+Brasil|http%3A%2F

%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc7dab2ecf91e2572fd66a00d4863d5d5.png&utm_campaign=lipocapsdeskgord070219)
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(https://noticia-tv.com/entrevista-helen-sbt/?utm_source=taboola&utm_medium=PHYTO-2B-DESK-CP1&utm_campaign=calculador)

(https://noticia-tv.com/entrevista-helen-sbt/?utm_source=taboola&utm_medium=PHYTO-2B-DESK-CP1&utm_campaign=calculador)

(https://showdeoculos.lojavirtualnuvem.com.br?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://showdeoculos.lojavirtualnuvem.com.br?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

(https://go.hotmart.com/R9867762Y?ap=032e)
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Planilha1

Página 3

EMPRESAS, doc. 0377130 PROPOSTA PARA 208 m² VALOR ATUALIZADO INCC NOV/18

Malli Serviços Técnicos R$ 16.765,68 R$ 17.267,93

TPC Construções Ltda R$ 19.642,39 R$ 20.230,82

FE Serviços R$ 12.308,48 R$ 12.677,21

LC Engenharia R$ 10.925,71 R$ 11.253,01

Eng. Civil João Pedro R$ 9.904,76 R$ 10.201,48

Magalhães QSMS R$ 8.685,71 R$ 8.945,91

Projetos FULL R$ 8.424,00 R$ 8.676,36

Eng. Elet. Marcos Costa R$ 5.104,76 R$ 5.257,68

GT Projet R$ 4.038,10 R$ 4.159,07

R$ 13.156,40 R$ 13.156,40
Evolve Engenharia, doc. 0517379. 
Proposta atual 03/18
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018.6.02.8000 m² 1 1

Objeto Elaboração Projetos complementares. 16ª ZE

Fontes de Consulta

Malli Serviços Técnicos, doc. 0377130 17.267,93 6.304,66 Desconsiderado

TPC Construções Ltda, doc. 0377130 20.230,82 9.267,55 Desconsiderado

FE Serviços, doc. 0377130 12.677,21 1.713,94 12.677,21

LC Engenharia, doc. 0377130 11.253,01 289,74 11.253,01

Eng. Civil João Pedro, doc. 0377130 10.201,48 -761,79 10.201,48

Magalhães QSMS, doc. 0377130 8.945,91 -2.017,36 8.945,91

Projetos FULL, doc. 0377130 8.676,36 -2.286,91 8.676,36

Eng. Elet. Marcos Costa, doc. 0377130 5.257,68 -5.705,59 5.257,68

GT Projet, doc. 0377130 4.159,07 -6.804,20 4.159,07

44,83%

A Planilha  pode ser utilizada 10.963,27 4.914,70 8.738,67

Q = quantidade de valores obtidos     9 Total Estimado

8.738,67 8.738,67

7

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018.6.02.8000 m² 1 1

Objeto Elaboração Projetos complementares. 16ª ZE

Fontes de Consulta

Média propostas 2018, doc. 0377130 8.738,67 -4.948,95 8.738,67

Planilha SMR, SEM BDI doc. 0512608 19.167,80 5.480,18 Desconsiderado

Evolve Engenharia, doc. 0517379 13.156,40 -531,22 13.156,40

31,23%

A Planilha  pode ser utilizada 13.687,62 4.274,21 10.947,54

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

10.947,54 10.947,54

2

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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Serviços de engenharia

Portal de Compras do Governo Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Materiais

Serviços

GRUPO:

Palavras-Chave

elaboração projeto e

▸
S

Item: 20060

Descrição: Elaboração , análise projeto - engenharia

Primeiro Anterior Próximo Último

Itens por página:

1

Pesquisar

Ordernar por

30

Catálogo de materiais/serviços https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-cata...
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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.
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao despacho de Vossa Senhoria,

evento 0519076, e considerando o contato telefônico desta
chefia com a chefia da SMR onde nos  orientou a corrigir os
valor globais da proposta, uma vez que nossa atecnia nos
impossibilita de avaliar profundamente, projeto a projeto, se
atende ao solicitado pela unidade demandante.

Assim sendo, fizemos a atualização de todas as
propostas antigas, evento 0519743, usando pra isso o sítio
eletrônico Calculador de Valores , evento 0519740, e
estimamos conforme planilha de propostas, evento 0519750, o
valor médio de R$ 10.947,54 ( Dez mil novecentos e quarenta
e sete reais e cinquenta e quatro centavos), considerando uma
média dos fornecedores antigos e ora atualizados, da única
proposta recente, evento 0517379 e a Planilha da SMR,
evento 0512608 a qual usou o índice CUB como parâmetro.

Sugerimos, por fim, que a aquisição seja feita por
meio de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico, com base na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
5.450/2005, com participação restrita a micros, pequenas e
médias empresas, após confirmação e concordância da
unidade requisitante quanto aos quantitativos e valores
estimados para a contratação.
                      Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/03/2019, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Analista Judiciário, em 26/03/2019, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei

Despacho SEIC 0519769         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 436
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519769 e o código CRC 5449804E.

0003590-51.2018.6.02.8000 0519769v1
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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 SGO/COFIN, para reserva de crédito no valor

estimado pela SEIC, conforme Despacho 0519769.
Cópia à SLC, para elaborar a minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2019, às 19:05, 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
0519789 e o código CRC 51626A2E.

0003590-51.2018.6.02.8000 0519789v1
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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 SGO,
Para as providências do despacho SAD  (0519789).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/03/2019, às 19:27, 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
0519791 e o código CRC C7F1B9E8.

0003590-51.2018.6.02.8000 0519791v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  29/03/19  09:33                                      USUARIO : ESMERALDO      

  DATA EMISSAO    : 29Mar19                            NUMERO  : 2019PE000143   

  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: SMR. RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAR PROJETOS COMPLEMENTARES A CONSTRU- 

  ÇÃO DO IMÓVEL DO CARTÓRIO ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL. TERMO REF. DOC  

  0503177. PROC 0003590-51.2018.6.02.8000.                                      

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 339039        AIEF MANPRE               10.947,54
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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.
Maceió, 28 de março de 2019.

Sei nº 0003590-51.2018.6.02.8000
Informação nº 88/2019
 
À COFIN,
 
Sr. Coordenador,
 
1. Fizemos a reserva de crédito (doc. 0521314) solicitada pela SAD, conforme
despacho 0519789. Contudo, permanece a indagação da classificação da
despesa, como foi objeto de consulta ao TSE ano passado (docs. 0441697).
 
2. Entendemos que a dúvida do TSE no e-mail doc. 0448274 permanece, pois,
smj, ainda não foram definidos os parâmetros de direitos e obrigações como
dito na Informação 6299 SGO (doc. 0448488). Entretanto, caso já estejam
estabelecidas as regras entre as partes, é importante submeter a dúvida
novamente à SEPLAN/COPOR/SOF daquela Corte Superior.
 
3. Finalizando, embora o montante a ser gasto não seja, por ora, relevante
para uma obra, sugerimos uma melhor avaliação (vide item 2 acima) antes da
contratação, pois caso venha a ser uma despesa de Obra (estudos e projetos),
não poderia ser iniciada sem previsão na Lei Orçamentária Anual (ainda que
por crédito adicional) por ser um novo projeto.
 
Respeitosamente,
 
Esmeraldo de Lucena Antunes
Seção de Gestão Orçamentária
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
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Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 29/03/2019, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 29/03/2019, às 11:23, 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
0521316 e o código CRC FDDE20BD.

0003590-51.2018.6.02.8000 0521316v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE n. 143/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 29/03/2019, às 11:21, 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
0521509 e o código CRC F2023765.
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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 GSAD,
Encaminho os autos eletrônicos com o respectivo

pré-empenho (0521314).
Visando atender a dúvida suscitada pelo TSE,

solicitamos a remessa do Convênio ou sua minuta, para
encaminhamento àquele Órgão para análise, conforme
registro no despacho SGO (0521316).

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/04/2019, às 10:09, 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
0521572 e o código CRC F384CFAE.

0003590-51.2018.6.02.8000 0521572v1
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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 SEIC,
solicitando planilha de decomposição de custos

com o valor estimado para a contratação, que fará parte do
edital.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 03/04/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523710 e o código CRC A4C57053.

0003590-51.2018.6.02.8000 0523710v1
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 1 1

Objeto CATSER: 20060

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 4.565,60 4.702,37 2.469,99 Desconsiderado

TPC Construções (0377130) R$ 4.346,26 4.476,47 2.244,09 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 1.795,04 1.848,81 -383,57 1.848,81

LC Engenharia (0377130) R$ 2.057,14 2.118,77 -113,61 2.118,77

Magalhães QSMS (0377130) R$ 1.904,76 1.961,82 -270,56 1.961,82

Projetos Full (0377130) R$ 1.872,00 1.928,08 -304,30 1.928,08

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) R$ 1.904,76 1.961,82 -270,56 1.961,82

GT Projet (0377130) R$ 1.487,20 1.531,75 -700,63 1.531,75

Evolve (0517379) R$ 873,60 873,60 -1.358,78 873,60

Estimativa SMR (0512608) R$ 920,30 920,30 -1.312,08 920,30

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

55,94%

A Planilha  pode ser utilizada 2.232,38 1.248,78 1.643,12

Q = quantidade de valores obtidos     10 Total Estimado

1.643,12 1.643,12

8

Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento 
estruturado.

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 2 1

Objeto CATSER: 20060

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (377130) R$ 1.248,00 1.285,39 108,23 1.285,39

TPC Construções (0377130) R$ 1.939,62 1.997,72 820,56 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 796,64 820,51 -356,65 820,51

LC Engenharia (0377130) R$ 723,81 745,49 -431,67 745,49

Magalhães QSMS (0377130) R$ 2.133,33 2.197,24 1.020,08 Desconsiderado

Projetos Full (0377130) R$ 832,00 856,92 -320,23 856,92

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) R$ 1.295,24 1.334,04 156,88 1.334,04

Evolve (0517379) R$ 624,00 624,00 -553,16 624,00

Estimativa SMR (0512608) R$ 733,11 733,11 -444,05 733,11

GT Projet (0377130) Não se aplica. Orçamento só
contempla SPDA

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

46,27%

A Planilha  pode ser utilizada 1.177,16 544,62 914,21

Q = quantidade de valores obtidos     9 Total Estimado

914,21 914,21

7

Projeto de Prevenção contra incêndio, pânico 
e SPDA

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 3 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto de Climatização

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 1.560,00 1.606,73 380,64 1.606,73

TPC Construções (0377130) R$ 1.824,11 1.878,75 652,66 1.878,75

FE Serviços (0377130) R$ 773,76 796,94 -429,16 796,94

LC Engenharia (0377130) R$ 723,81 745,49 -480,60 745,49

Projetos Full (0377130) R$ 617,14 635,63 -590,47 635,63

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) R$ 761,90 784,73 -441,37 784,73

Evolve (0517379) R$ 665,60 665,60 -560,50 665,60

Estimativa SMR (0512608) R$ 2.694,89 2.694,89 1.468,79 Desconsiderado

Magalhães QSMS (0377130) Sem orçamento
GT Projet (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

57,68%

A Planilha  pode ser utilizada 1.226,10 707,19 1.016,27

Q = quantidade de valores obtidos     8 Total Estimado

1.016,27 1.016,27

7

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 4 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto Hidrossanitário e reúso

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 1.788,80 1.842,39 49,93 1.842,39

TPC Construções (0377130) R$ 3.130,02 3.223,78 1.431,32 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 1.175,20 1.210,41 -582,06 1.210,41

LC Engenharia (0377130) R$ 2.057,14 2.118,77 326,31 2.118,77

Magalhães QSMS (0377130) R$ 1.752,38 1.804,88 12,42 1.804,88

Projetos Full (0377130) R$ 1.456,00 1.499,62 -292,84 1.499,62

Evolve (0517379) R$ 894,40 894,40 -898,06 894,40

Estimativa SMR (0512608) R$ 1.745,45 1.745,45 -898,06 1.745,45

GT Projet (0377130) Não se aplica. Falta reúso
Marcos Antônio Engenheiro (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

36,32%

A Planilha  pode ser utilizada 1.792,46 651,06 1.587,99

Q = quantidade de valores obtidos     8 Total Estimado

1.587,99 1.587,99

7

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 5 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto Estrutural e de Fundação

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 2.225,60 2.292,27 -720,12 2.292,27

TPC Construções (0377130) R$ 4.547,46 4.683,68 1.671,29 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 3.090,88 3.183,47 171,08 3.183,47

LC Engenharia (0377130) R$ 4.038,10 4.159,06 1.146,67 4.159,06

Magalhães QSMS (0377130) R$ 2.133,33 2.197,24 -815,15 2.197,24

Projetos Full (0377130) R$ 2.912,00 2.999,24 -13,16 2.999,24

GT Projet (0377130) R$ 1.258,40 1.296,10 -1.716,30 1.296,10

Evolve (0517379) R$ 1.705,60 1.705,60 -1.306,79 1.705,60

Estimativa SMR (0512608) R$ 4.594,88 4.594,88 1.582,49 Desconsiderado

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

39,09%

A Planilha  pode ser utilizada 3.012,39 1.177,48 2.547,57

Q = quantidade de valores obtidos     9 Total Estimado

2.547,57 2.547,57

7

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 6 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto Segurança, Alarme e CFTV

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 748,80 771,23 57,02 771,23

TPC Construções (0377130) R$ 829,15 853,99 139,77 853,99

FE Serviços (0377130) R$ 1.012,96 1.043,31 329,09 Desconsiderado

LC Engenharia (0377130) R$ 411,43 423,75 -290,46 423,75

Projetos Full (0377130) R$ 955,50 984,12 269,91 984,12

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) R$ 1.142,86 1.177,09 462,88 Desconsiderado

GT Projet (0377130) R$ 450,45 463,94 -250,27 463,94

Evolve (0517379) R$ 312,00 312,00 -402,22 312,00

Estimativa SMR (0512608) R$ 398,51 398,51 -315,71 398,51

Magalhães QSMS (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

42,43%

A Planilha  pode ser utilizada 714,22 303,07 601,08

Q = quantidade de valores obtidos     9 Total Estimado

601,08 601,08

7

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 7 1

Objeto CATSER: 20060 Caderno de Encargo

Fontes de Consulta

Evolve (0517379) R$ 249,60 257,08 #VALOR! #VALOR!

Estimativa SMR (0512608) R$ 2.585,17 2.662,61 #VALOR! #VALOR!

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

Menos do que 3 valores obtidos

#VALOR!

Q = quantidade de valores obtidos     2 Total Estimado

#VALOR! #VALOR!

0

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 8 1

Objeto CATSER: 20060

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 1.144,00 1.178,27 -505,97 1.178,27

TPC Construções (0377130) R$ 3.025,78 3.116,43 1.432,18 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 3.657,14 3.766,70 2.082,46 Desconsiderado

LC Engenharia (0377130) R$ 914,29 941,68 -742,57 941,68

Magalhães QSMS (0377130) R$ 761,90 784,73 -899,51 784,73

Evolve (0517379) R$ 1.081,60 1.081,60 -602,64 1.081,60

Estimativa SMR (0512608) R$ 920,30 920,30 -763,94 920,30

Projetos Full (0377130) Sem orçamento
Marcos Antônio Engenheiro (0377130) Sem orçamento
GT Projet (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

67,14%

A Planilha  pode ser utilizada 1.684,24 1.130,81 981,32

Q = quantidade de valores obtidos     7 Total Estimado

981,32 981,32

5

PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Constr. Civil)

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 9 1

Objeto CATSER: 20060 Perfuração de sondagem

Fontes de Consulta Valores  

Tecnosenge Tecnologia e Serviços (0417860) R$ 4.575,00 -724,90 Não aplicável

Evolve (0517379) R$ 6.750,00 1.450,10 Não aplicável

Estimativa SMR (0512608) R$ 4.574,70 -725,20 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

19,35%

A Planilha  pode ser utilizada 5.299,90 1.025,38 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

5.299,90 5.299,90

0

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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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 SMR,
Senhores Engenheiros,
Conforme contato telefônico mantido há pouco, para que

possamos concluir o Quadro de preços a cargo desta Seção de
Instrução de Contratações - SEIC, para contratação da elaboração
dos projetos objetos do Termo de Referência (0513928) - Construção
do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL, solicitamos
informar o valor a ser considerado para o Item 7 - Caderno de
Encargo, tendo em vista a discrepância entre os dois únicos valores
obtidos (0524795). Chamamos atenção para os termos dos §§ 4º e 5º
do inciso IV do Art. 2º da IN 3 de abril de 2017, que dispõe sobre os
critérios/procedimentos a serem adotados na formação/pesquisa de
preços do Ministério do Planejamento: 

§ 4º Os preços coletados devem ser analisados de
forma crítica, em especial, quando houver grande
variação entre os valores apresentados.
§ 5º Para desconsideração dos preços inexequíveis
ou excessivamente elevados, deverão ser adotados
critérios fundamentados e descritos no processo
administrativo.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 04/04/2019, às 17:08, 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
0524802 e o código CRC A11C1CF7.

0003590-51.2018.6.02.8000 0524802v1
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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.
Ao Sr. Chefe da Seção de Instrução e Contrações -

SEIC,
 
Em atenção ao Despacho GSDA (0524802),

para informar o valor a ser considerado para o Item 7 -
Caderno de Encargo, tendo em vista a discrepância entre os
dois únicos valores obtidos (0524795), temos a relatar que:

1) Este setorial entende que foram executados por
parte da SEIC uma pesquisa de mercado por empresas
especializadas, tendo apenas como amostra final a proposta
da empresa EVOLVE(0517379), onde em seu item 07 -
CADERNO DE ENCARGO, seu preço unitário foi de
R$1,20/m², pérfazendo um valor total de R$249,60;

2) Este setorial em sua estimativa
orçamentária(0512608) chegou para este mesmo item o valor
unitário de R$12,82/m², ao total de R$ 2.585,17, baseado em
TABELA ANEXA(0501240);

3) Para analisarmos o valor sugerido pela empresa
EVOLVE(0517379), face ao  grau de
imprevisibilidade(consulta de mercado), este setorial nada tem
a comentar ou sugerir;

4) Ratificamos, com base na TABELA SENGE-
BA(0501240), o valor lá apresentado para este item. 

Sendo estas as  nossas informações prestadas,
segue para conhecimento e prosseguimento.

 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 04/04/2019, 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
0524905 e o código CRC C2F7A463.

0003590-51.2018.6.02.8000 0524905v1
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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 urgente

conclusão da estimativa, devendo remeter o feito, de imediato,
à SGO/COFIN, para necessária reserva de crédito e ainda
solicitar da SLC que inicie a elaboração da minuta do edital,
observando a natureza do serviço que se pretende contratar.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 22:10, 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
0524983 e o código CRC 0D1D984F.

0003590-51.2018.6.02.8000 0524983v1
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ITEM

TIPOS  DE  PROJETOS VALOR MÉDIO
1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 1.643,12

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 914,21

3 Projeto de climatização R$ 1.016,27

4
Projeto hidrossanitário e reúso

R$ 1.587,99

5 Projeto estrutural e de fundação R$ 2.547,57

6 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 601,08

7 Caderno de encargo R$ 2.585,17

8 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 981,32

9 Perfuração de sondagem R$ 5.299,90

TOTAL R$ 17.176,63

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR – 16ª ZE – SÃO JOSÉ DA LAJE – AL – PA nº 
0003590-51.2018
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2417 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornou o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para que fosse realizada a decomposição dos
custos apurados para a contratação de projeto complementar para
obra na 16ª ZE - São José da Laje-AL (evento 0523710).

Foram, então, preenchidas as Planilhas de Estimativa de
Preços indivualizadas por tipo de projeto (0524769, 0524773,
0524784, 0524785, 0524787, 0524791, 0524795, 0524799 e
0524801, utilizando-se dos dados exclusivamente objetivos apurados
nos autos, quais sejam: propostas recebidas pela SMR em 2018 para
o mesmo fim, para uma área estimada de 273 m² (evento 0377130
e 0417860); um orçamento recente da empresa Evolve Engenharia
(evento 0517379); e os valores estimados pela área técnica
responsável pela demanda (evento 0512608). Para o item 7, apenas o
valor estimado pela área técnica, considerando o despacho SMR
0524905.

Esses valores foram ajustados para a área de 208 m²,
conforme ora requerido, como também atualizados com base na
variação do INCC até dezembro de 2018 - mesma data da estimativa
feita pela SMR.

Outrossim, alguns orçamentos não contemplam todos os
itens, como também alguns itens, em algumas propostas, tiveram
que ser consolidados para se adequar ao proposto no Termo de
Referência (0513928). Não foi considerada a proposta do Engenheiro
Civil João Pedro L. Gonçalves (evento 0377130 - fl. 7) por ausência de
individualização dos preços.

Diante disso, o valor global estimado restou alterado,
conforme Quadro Resumo dos valores por tipo de projeto 0525124,
totalizando R$ 17.176,63 (dezessete mil, cento e setenta e seis reais
e sessenta e três centavos), reiterando, no entanto, as ponderações e
sugestões feitas por esta Seção em procedimento da mesma natureza
constante do PA nº 0001325-42.2019.6.02.8000, Informação SEIC nº
2324 (0523234).
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Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 05/04/2019, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 05/04/2019, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525130 e o código CRC 6C59EA81.

0003590-51.2018.6.02.8000 0525130v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para cumprimento

do Despacho GSAD 0524983, após atendimento do Despacho
SLC 0523710.

 
Concomitantemente, à COFIN para alteração da

reserva de crédito, 0521314, tendo em vista a alteração do
valor apurado pela SEIC, a saber, R$ 17.176,63 (dezessete mil
cento e setenta e seis reais e sessenta e três centavos).

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/04/2019, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525335 e o código CRC BE75E675.

0003590-51.2018.6.02.8000 0525335v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0525335).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2019, 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
0525398 e o código CRC A5FD14AB.

0003590-51.2018.6.02.8000 0525398v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  05/04/19  13:23                                      USUARIO : TONY SA        

  DATA EMISSAO    : 05Abr19                            NUMERO  : 2019PE000165   

  DATA LIMITE     :                                                             

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: SMR.COMPLEMENTAçãO DE RESERVA DE CRéDITO PARA CONTRATAçãO DE ELABORAçãO DE

  PROJETOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUçãO DO IMóVEL REFERENTE AO CARTóRIO ELEI-

  TORAL DA 16.º ZONA. REFORçO DO PE 143/2019.                                   

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401082  1 084621  0100000000 339039        AIEF MANPRE                6.229,09

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   05Abr19   13:20

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 165/2019 (evento SEI 0525540).

Observação:

Reforço do PE n.º 143/2019 (SEI 0521314).
 

  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  05/04/19  14:26                                      USUARIO : RUI CARLOS     
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                         
  CONTA CORRENTE  : N 070011 00001 2019PE000143                                 
                                                                                
                               SALDO ANTERIOR A 01ABR                10.947,54C
  DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
  05Abr 070011 00001 PE000165 401082            6.229,09C           17.176,63C
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA        
                                                                                

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2019, 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
0525543 e o código CRC 3BAC7288.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
À GSAD (c/c p COMAP)
Com as providências do despacho COMAP

(0525335).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2019, 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
0525571 e o código CRC B4E358DC.

0003590-51.2018.6.02.8000 0525571v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
Considerando a instrução levada a efeito,

especialmente as intervenções da SMR (0524905) e da SEIC
(0525130), e ainda o que consta do Parecer ACAGE 608,
proferido nos autos de nº 0001325-42.2019.6.02.8000 (evento
0521925), que trata de matéria similar, remeto os autos à
SLC, para elaborar a minuta do edital, devendo adotar a
estimativa de preços retratada no quadro de evento 0525124.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2019, 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
0525601 e o código CRC 410BB2EF.

0003590-51.2018.6.02.8000 0525601v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
À SEIC,
questionando se no valor estimado para a

contratação está incluso o BDI. Solicitando que se não estiver
incluso, incluir.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/04/2019, às 13:36, 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
0527330 e o código CRC C9B9B7BF.

0003590-51.2018.6.02.8000 0527330v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.

À SEIC,

torno sem efeito 0527330.

Conforme combinado verbalmente com a Coordenadora de Material e Patrimônio,
questionando se no valor estimado para a contratação está incluso o BDI. 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/04/2019, às 13:40, 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
0527337 e o código CRC 6014D84F.

0003590-51.2018.6.02.8000 0527337v1
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 1 1

Objeto CATSER: 20060

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 5.763,61 5.936,27 3.553,75 Desconsiderado

TPC Construções (0377130) R$ 4.346,26 4.476,47 2.093,94 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 1.795,04 1.848,81 -533,71 1.848,81

LC Engenharia (0377130) R$ 2.057,14 2.118,77 -263,75 2.118,77

Magalhães QSMS (0377130) R$ 1.904,76 1.961,82 -420,70 1.961,82

Projetos Full (0377130) R$ 1.872,00 1.928,08 -454,44 1.928,08

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) R$ 1.904,76 1.961,82 -420,70 1.961,82

GT Projet (0377130) R$ 1.487,20 1.531,75 -850,77 1.531,75

Evolve (0517379) R$ 873,60 873,60 -1.508,92 873,60

Estimativa SMR (0512608) R$ 1.187,83 1.187,83 -1.194,69 1.187,83

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

62,76%

A Planilha  pode ser utilizada 2.382,52 1.495,21 1.676,56

Q = quantidade de valores obtidos     10 Total Estimado

1.676,56 1.676,56

8

Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento 
estruturado.

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 2 1

Objeto CATSER: 20060

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (377130) R$ 1.575,48 1.622,67 384,36 1.622,67

TPC Construções (0377130) R$ 1.939,62 1.997,72 759,41 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 796,64 820,51 -417,81 820,51

LC Engenharia (0377130) R$ 723,81 745,49 -492,82 745,49

Magalhães QSMS (0377130) R$ 2.133,33 2.197,24 958,93 Desconsiderado

Projetos Full (0377130) R$ 832,00 856,92 -381,39 856,92

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) R$ 1.295,24 1.334,04 95,73 1.334,04

Evolve (0517379) R$ 624,00 624,00 -614,31 624,00

Estimativa SMR (0512608) R$ 946,23 946,23 -292,09 946,23

GT Projet (0377130) Não se aplica. Orçamento só
contempla SPDA

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

44,06%

A Planilha  pode ser utilizada 1.238,31 545,56 992,84

Q = quantidade de valores obtidos     9 Total Estimado

992,84 992,84

7

Projeto de Prevenção contra incêndio, pânico 
e SPDA

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 3 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto de Climatização

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 1.969,34 2.028,34 651,62 2.028,34

TPC Construções (0377130) R$ 1.824,11 1.878,75 502,03 1.878,75

FE Serviços (0377130) R$ 773,76 796,94 -579,78 796,94

LC Engenharia (0377130) R$ 723,81 745,49 -631,23 745,49

Projetos Full (0377130) R$ 617,14 635,63 -741,09 635,63

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) R$ 761,90 784,73 -591,99 784,73

Evolve (0517379) R$ 665,60 665,60 -711,12 665,60

Estimativa SMR (0512608) R$ 3.478,29 3.478,29 2.101,57 Desconsiderado

Magalhães QSMS (0377130) Sem orçamento
GT Projet (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

69,07%

A Planilha  pode ser utilizada 1.376,72 950,87 1.076,50

Q = quantidade de valores obtidos     8 Total Estimado

1.076,50 1.076,50

7

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 4 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto Hidrossanitário e reúso

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 2.258,18 2.325,83 409,51 2.325,83

TPC Construções (0377130) R$ 3.130,02 3.223,78 1.307,47 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 1.175,20 1.210,41 -705,91 1.210,41

LC Engenharia (0377130) R$ 2.057,14 2.118,77 202,45 2.118,77

Magalhães QSMS (0377130) R$ 1.752,38 1.804,88 -111,44 1.804,88

Projetos Full (0377130) R$ 1.456,00 1.499,62 -416,70 1.499,62

Evolve (0517379) R$ 894,40 894,40 -1.021,92 894,40

Estimativa SMR (0512608) R$ 2.252,85 2.252,85 -1.021,92 2.252,85

GT Projet (0377130) Não se aplica. Falta reúso
Marcos Antônio Engenheiro (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

35,78%

A Planilha  pode ser utilizada 1.916,32 685,57 1.729,54

Q = quantidade de valores obtidos     8 Total Estimado

1.729,54 1.729,54

7

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 5 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto Estrutural e de Fundação

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 2.809,60 2.893,76 -333,88 2.893,76

TPC Construções (0377130) R$ 4.547,46 4.683,68 1.456,04 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 3.090,88 3.183,47 -44,17 3.183,47

LC Engenharia (0377130) R$ 4.038,10 4.159,06 931,42 4.159,06

Magalhães QSMS (0377130) R$ 2.133,33 2.197,24 -1.030,40 2.197,24

Projetos Full (0377130) R$ 2.912,00 2.999,24 -228,41 2.999,24

GT Projet (0377130) R$ 1.258,40 1.296,10 -1.931,54 1.296,10

Evolve (0517379) R$ 1.705,60 1.705,60 -1.522,04 1.705,60

Estimativa SMR (0512608) R$ 5.930,61 5.930,61 2.702,97 Desconsiderado

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

43,29%

A Planilha  pode ser utilizada 3.227,64 1.397,16 2.633,50

Q = quantidade de valores obtidos     9 Total Estimado

2.633,50 2.633,50

7

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)

Planilha s compiladas itens 1 a 9 com BDI incluso (0529555)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 483



PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 6 1

Objeto CATSER: 20060 Projeto Segurança, Alarme e CFTV

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 945,29 973,60 224,03 973,60

TPC Construções (0377130) R$ 829,15 853,99 104,41 853,99

FE Serviços (0377130) R$ 1.012,96 1.043,31 293,73 1.043,31

LC Engenharia (0377130) R$ 411,43 423,75 -325,82 423,75

Projetos Full (0377130) R$ 955,50 984,12 234,55 984,12

Marcos Antônio Engenheiro (0377130) R$ 1.142,86 1.177,09 427,52 Desconsiderado

GT Projet (0377130) R$ 450,45 463,94 -285,63 463,94

Evolve (0517379) R$ 312,00 312,00 -437,57 312,00

Estimativa SMR (0512608) R$ 514,36 514,36 -235,22 514,36

Magalhães QSMS (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

40,26%

A Planilha  pode ser utilizada 749,57 301,79 696,13

Q = quantidade de valores obtidos     9 Total Estimado

696,13 696,13

8

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 7 1

Objeto CATSER: 20060 Caderno de Encargo

Fontes de Consulta

Evolve (0517379) R$ 249,60 257,08 #VALOR! #VALOR!

Estimativa SMR (0512608) R$ 3.336,68 3.336,68 #VALOR! #VALOR!

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

Menos do que 3 valores obtidos

#VALOR!

Q = quantidade de valores obtidos     2 Total Estimado

#VALOR! #VALOR!

0

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 8 1

Objeto CATSER: 20060

Fontes de Consulta

Maxxi Construções (0377130) R$ 1.444,19 1.487,45 -279,18 1.487,45

TPC Construções (0377130) R$ 3.025,78 3.116,43 1.349,80 Desconsiderado

FE Serviços (0377130) R$ 3.657,14 3.766,70 2.000,07 Desconsiderado

LC Engenharia (0377130) R$ 914,29 941,68 -824,96 941,68

Magalhães QSMS (0377130) R$ 761,90 784,73 -981,90 784,73

Evolve (0517379) R$ 1.081,60 1.081,60 -685,03 1.081,60

Estimativa SMR (0512608) R$ 1.187,83 1.187,83 -578,80 1.187,83

Projetos Full (0377130) Sem orçamento
Marcos Antônio Engenheiro (0377130) Sem orçamento
GT Projet (0377130) Sem orçamento

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

61,82%

A Planilha  pode ser utilizada 1.766,63 1.092,12 1.096,66

Q = quantidade de valores obtidos     7 Total Estimado

1.096,66 1.096,66

5

PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Constr. Civil)

Conversão 
de área para 

208 m² – 
Valor abril 

2018

Valores  
Corrigidos 

INCC 
Dez/2018 
(fonte:Dr. 

Calc)  

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0003590-51.2018 Unidade 9 1

Objeto CATSER: 20060 Perfuração de sondagem

Fontes de Consulta Valores  

Tecnosenge Tecnologia e Serviços (0417860) R$ 4.575,00 -1.168,19 Não aplicável

Evolve (0517379) R$ 6.750,00 1.006,81 Não aplicável

Estimativa SMR (0512608) R$ 5.904,57 161,38 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores Obtidos 

15,59%

A Planilha  pode ser utilizada 5.743,19 895,24 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

5.743,19 5.743,19

0

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 

 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

ESTIMATIV
A (Preço 
Unitário)
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ITEM
QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR – 16ª ZE – SÃO JOSÉ DA LAJE – AL – PA nº 0003590-51.2018

TIPOS  DE  PROJETOS BDI DE 29,07% VALOR MÉDIO INCLUSO BDI

1 Projeto elétrico, luminotécnico e cabeamento estruturado R$ 1.298,95 R$ 377,61 R$ 1.676,56

2 Projeto de prevenção contra incêndio, pânico e SPDA R$ 769,23 R$ 223,61 R$ 992,84

3 Projeto de climatização R$ 834,04 R$ 242,46 R$ 1.076,50

4
Projeto hidrossanitário e reúso R$ 1.340,00 R$ 389,54

R$ 1.729,54

5 Projeto estrutural e de fundação R$ 2.040,37 R$ 593,13 R$ 2.633,50

6 Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 539,34 R$ 156,79 R$ 696,13

7 Caderno de encargo R$ 2.585,17 R$ 751,51 R$ 3.336,68

8 PGRCC (Plano de Gerenciamento de Resíduos da Constr.Civil) R$ 849,66 R$ 247,00 R$ 1.096,66

9 Perfuração de sondagem R$ 4.449,67 R$ 1.293,52 R$ 5.743,19

TOTAL R$ 14.706,44 R$ 4.275,16 R$ 18.981,60

VALOR SEM 
BDI

Planilha QUADRO RESUMO BDI DE 29,07% POR PROJETO E TOTAL (0529559)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 488



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2629 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Novamente nesta Seção de Instrução de Contratações -

SEIC, veio o presente procedimento para informar se no valor
apresentado em 0525124 estaria incluso o BDI.

No que concerne aos valores estimados pela
SMR 0512608 e Maxxi Construções 0377130 , é possível informar
que não foram considerados os valores dos respectivos BDIs naquele
Quadro Resumo, por estarem expressamente discriminados. No
orçamento da Evolve, segundo informação do representante da
empresa, já se encontra embutido o BDI de 19%. Nos demais valores
utilizados para elaboração das Planilhas de Preços nestes autos,
podemos admitir que também já se encontram embutidos os
respectivos BDIs, tomando-se como base as informações postas nos
autos do PA 0001325-42.2019.6.02.8000 da parte dos engenheiros
das empresas Evolve e Maxxi, de que todos orçamentos de
engenharia têm incluso o BDI, no entanto, sem a devida segurança,
mais uma vez, em decorrência da absoluta ausência de conhecimento
técnico para tal.

Refizemos as Planilhas de Preços individualmente
(0529555), considerando o BDI de 29,07% para os valores estimados
pela SMR, e de 26,24% para os valores da Maxxi Construções,
admitindo, em relação aos demais valores, que já estariam inclusos
os BDIs, tendo em vista a falta de êxito encontrada nas tentativas de
contato individual com cada empresa, cujos orçamentos foram
apresentados em abril de 2018, motivo que nos levou, inclusive, à
atualização, nestes autos, daqueles valores pelo INCC.

Por fim, juntamos aos autos um Quadro Resumo dos
valores por projeto (0529559), considerando um BDI de 29,07%
(vinte e nove, vírgula sete por cento), conforme estimado pela SMR e
na forma orientada verbalmente pelo Senhor Secretário de
Administração à Chefe titular da SLC (0529371) nos autos do PA
0001325-42.2019.6.02.8000, que trata de contratação da mesma
natureza - projetos complementares do prédio Sinimbú, onde consta
a Planilha de Composição de Custos desse BDI, elaborada pela SMR
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(0503521).
Assim, reafirmamos as informações postas na Informação

SEIC 2417 (0525130), com alteração do valor global para R$
18.981,60 (dezoito mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta
centavos).

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 15/04/2019, às 18:55, 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
0529568 e o código CRC 3371C9C0.

0003590-51.2018.6.02.8000 0529568v22
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para a continuidade

do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/04/2019, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529995 e o código CRC 9AC9267D.
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PROJETO BÁSICO

 ELABORAÇÃO DE    PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)  
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL

1. Objeto:

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona
Eleitoral,  do  município  de  São  José  da  Laje/AL,  tomando  como  base  o  Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo IV. 

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a
futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/
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 150,00m² 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, 150,00m² 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,  150,00m² 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.
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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;
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  serem 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 Projeto BásicoProjeto Básico
5.6.3.1  O  Projeto  Básico  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.
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5.6.4 Projeto Executivo
5.6.4.1 O projeto Executivo 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;
5.6.4.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
realização  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e 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 Estrutural e de Fundação;
5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.7 Caderno de Encargos;
5.7.8 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.
6.1  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
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6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

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
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
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7. Orientações Gerais

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;
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.
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  Projeto Básico, conforme estabelecido na
planilha de preços.

(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 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
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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
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
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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).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 22 abril 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 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;
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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;

4.0. Antes  do  início  dos  serviços  a  Empresa  Contratada  deverá  apresentar  os  equipamentos  a  serem
utilizados com a listagem dos respectivos números de série e  os laudos de calibração e aferição
emitidos por empresa credenciada legalmente para este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados
quanto ao estado de conservação e funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis meses à data de
apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de
03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade,
sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo executado, de metro em
metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador padronizado de 34,9mm e
50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.;

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser acondicionadas em sacos
plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local protegido e ventilado por um período
mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da FISCALIZAÇÃO;

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e quatro) horas após sua
detecção;

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da sondagem, devidamente
identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e
informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6.  Listagem  de  ferros  por  folha;  indicar  separadamente  os  resumos  de  ferro  referentes  à
infraestrutura  e  à  superestrutura;  indicar  apenas  as  quantidades  reais  de  material  empregado não
considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;
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12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

 O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT
vigentes e demais normas pertinentes. 

Maceió/AL, 22 de abril 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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve
descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem
incluindo  perfis  de  sondagem (logs  de  sondagem),  planta  de  localização  dos  furos  de  sondagem SPT e  do  RN
Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL;

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração
dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado,
além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável
técnico pelo projeto de fundações;

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA;

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A
Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012,
e  dois  jogos  de  cópias  assinadas  e  aprovadas  quando  for  o  caso  de  exigência  dos  poderes  públicos  e  a  ART
devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Objeto; 

b) Finalidade;

c) Período de execução;

d) Localização;

e) Origem (Datum);

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado;

g) Precisões obtidas;

h) Quantidades realizadas;

i) Relação da aparelhagem utilizada;

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k) Documentos produzidos;

3. 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.

4. 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.
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Maceió/AL, 22 de abril 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  III

PLANILHAS E TABELAS 

                      PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO   

pequisa de mercado.
ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR UNID.  VALOR PARCIAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado    208m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA   208m²

03 Projeto de Climatização   208m²

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso   208m²

05 Projeto Estrutural e de Fundação   208m²

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV   208m²

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)   208m²

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)   208m²

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15
m de profundidade)

    45 m

                                                               
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
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INFORMAÇÃO Nº 2695 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

                           Anexamos aos autos alterações
no Termo de Referência passando assim a ser
denominado "PROJETO BÁSICO"- evento (0531162), conforme
solicitação do Despacho AJ-DG (0530247).

 
                            Atenciosamente,
 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2019, às 18:21, 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
0531167 e o código CRC B9956DAD.

0003590-51.2018.6.02.8000 0531167v2
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.
À SEIC,
questionando se diante do valor estimado para a

contratação a licitação deverá conferiri  exclusividade na
participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/04/2019, às 14:56, 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
0532262 e o código CRC 1E6E9917.

0003590-51.2018.6.02.8000 0532262v1
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INFORMAÇÃO Nº 2761 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

Senhora Chefe,
 
Em atenção ao vosso Despacho SLC, evento 0532262 e

complementando nossa Informação SEIC 2695, evento 0531167, sugerimos que
a aquisição da contratação seja feita por meio de Licitação, modalidade
Tomada de Preços, com base na Lei nº 8.666/1993 (art.22, § 22º), com
participação restrita a micros, pequenas e médias empresas.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 24/04/2019, 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
0532281 e o código CRC FCC77FB7.

0003590-51.2018.6.02.8000 0532281v3
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TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  xxxx//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000033559900--5511..22001188..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 especializada para a 
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório 
da 16ª Zona Eleitoral, 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 empresa especializada para a 
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório 
da 16ª Zona Eleitoral, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais 
especificados nos anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O terreno para o qual serão elaborado os projetos está situado  na Praça Osman 
Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte  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.); 
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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 licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
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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 licitantes, obrigatoriamente  Microempresas e 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 150,00m² 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, 150,00m² área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.3. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos de 
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climatização de edificações com, no mínimo, 150,00m² 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.  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; 
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. 
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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 
inclusas todas as despesas decorrentes dos serviços, inclusive incidências tributárias e 
previdenciárias e outras necessárias à completa execução da prestação contratual; 
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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. 

 
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. 
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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 9.1, 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$ 18.981,60 (dezoito mil e novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), 
que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do Procedimento SEI nº 
0003590-51.2018.6.02.8000. 
 

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 terreno para o qual serão elaborados os projetos 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 - DOS RECURSOS. 
 
8.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
8.2. 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. 
 
8.3. 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. 
 
8.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
8.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 

 
8.6. 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. 
 
8.7. 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. 
 
9 – DO CONTRATO. 
 
9.1. 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. 
 
9.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
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condições de habilitação. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. O prazo estipulado no item 9.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
9.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
9.7. 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. 
 
9.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
10.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
11.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DA VIGÊNCIA. 
 
12.1. 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. 
 
13 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
13.1. 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. 
 
13.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 
 
 

13.3. O recebimento dos serviços será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após a 

Minuta de edital de Tomada de Preços (0532412)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 522



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

15  

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais em 
até 15 (quinze) dias. 

 
14 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.3. 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. 

 
14.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
14.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
15.1. 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). 
 
16- DO PAGAMENTO. 
 
16.1  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. 
 
16.2.  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. 
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16.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
16.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
16.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
16.6. 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. 
 
16.7. 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% 
 
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
17.1. 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; 
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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; 

 
17.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
17.3. 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. 
 
17.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
17.5. 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. 
 
17.6. 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. 

 
17.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
17.8. 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. 
 
17.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
17.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.11. 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. 
 

17.11.1. 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. 
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17.12. 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. 
 
17.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
18.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
18.2. 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”. 
 
18.3. 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. 
 
18.4. 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. 
 
18.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
18.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
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18.10. 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. 
 
18.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
18.12. 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 17. 
 
18.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 
 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos; 
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 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS) 
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL 

 

 

 
1. Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos 

Complementares(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona 

Eleitoral, do município de São José da Laje/AL, tomando como base o Projeto 

Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo I-F. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 
Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL. 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a 

futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/ 

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 150,00m² 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, 150,00m² 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, 150,00m² 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 
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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, 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, 

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), 
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apenas uma cópia; 

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 serem 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 PPrroojjeettoo BBáássiiccoo 

5.6.3.1 O Projeto Básico 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. 

5.6.4 Projeto Executivo 

5.6.4.1 O projeto Executivo 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; 

5.6.4.2 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 

realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 

componentes; 

5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e 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 Estrutural e de Fundação; 

5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 

5.7.7 Caderno de Encargos; 

5.7.8 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. 
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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. 

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 

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; 

Minuta de edital de Tomada de Preços (0532412)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 532



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

25  

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 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. 

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 I-C – 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 
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(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 

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total 

para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, conforme estabelecido na 

planilha de preços. 

 

(referências em Anexo I-G) 

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 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. 
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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. 

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 
14.3 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. 
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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. 

15.10 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. 

15.11. 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. 

15.12. A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela 

CONTRATADA. 

15.13. 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. 

15.14 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 I-F). 

16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo I-F). 

 

 

Maceió/AL, 22 abril 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 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; 

4.0. Antes do início dos serviços a Empresa Contratada deverá apresentar os 

equipamentos a serem utilizados com a listagem dos respectivos números de série e 

os laudos de calibração e aferição emitidos por empresa credenciada legalmente para 

este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados quanto ao estado de conservação e 

funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis 

meses à data de apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de 

03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade, 

sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo 

executado, de metro em metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.; 

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador 

padronizado de 34,9mm e 50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.; 

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser 

acondicionadas em sacos plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em 

local protegido e ventilado por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, à 

disposição da FISCALIZAÇÃO; 

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e 

quatro) horas após sua detecção; 

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da 

sondagem, devidamente identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO; 

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e 

informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 
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12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6. Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro referentes à 

infraestrutura e à superestrutura; indicar apenas as quantidades reais de material empregado não 

considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames; 

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem; 
 

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural; 

O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas 

Técnicas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes. 

 

 

Maceió/AL, 22 de abril 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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar: 

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve 

descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem 

incluindo perfis de sondagem (logs de sondagem), planta de localização dos furos de sondagem SPT e do RN 

Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as 

normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL; 

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração 

dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado, 

além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável 

técnico pelo projeto de fundações; 

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA; 

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A 

Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012, 

e dois jogos de cópias assinadas e aprovadas quando for o caso de exigência dos poderes públicos e a ART 

devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 

a) Objeto; 

b) Finalidade; 

c) Período de execução; 

d) Localização; 

e) Origem (Datum); 

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado; 

g) Precisões obtidas; 

h) Quantidades realizadas; 

i) Relação da aparelhagem utilizada; 

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART); 

k) Documentos produzidos; 

 

3. 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. 

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

compreensão dos dados levantados. 

 

 

Maceió/AL, 22 de abril 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 DO 

ITEM 

em RS 

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado 208m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208m²   

03 Projeto de Climatização 208m²   

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²   

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²   

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²   

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208m²   

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 208m²   

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 

m de profundidade) 

45 m   

 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado  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 Estrutural e de Fundação 

Projeto Segurança, alarme, CFTV 

  100,00  100,00 

    

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV   100,00  100,00 

    

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil) 

   100,00 100,00 

    

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 

15 m de profundidade) 

   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 

 

 

 

 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR – 16ª ZE – SÃO JOSÉ DA LAJE – AL – PA nº 0003590-
51.2018 

TIPOS  DE  PROJETOS VALOR SEM 
BDI 

BDI DE 21,14% VALOR MÉDIO 
INCLUSO BDI 

Projeto elétrico, luminotécnico e 
cabeamento estruturado 

R$ 1.383,99 R$ 292,57 R$ 1.676,56 

Projeto de prevenção contra incêndio, 
pânico e SPDA 

R$ 819,58 R$ 173,26 R$ 992,84 

Projeto de climatização R$ 888,64 R$ 187,86 R$ 1.076,50 

Projeto hidrossanitário e reúso R$ 1.427,72 R$ 301,82 
R$ 1.729,54 

Projeto estrutural e de fundação R$ 2.173,93 R$ 459,57 R$ 2.633,50 

Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 574,65 R$ 121,48 R$ 696,13 

Caderno de encargo R$ 2.754,40 R$ 582,28 R$ 3.336,68 

PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Constr.Civil) 

R$ 905,28 R$ 191,38 R$ 1.096,66 

Perfuração de sondagem R$ 4.740,95 R$ 1.002,24 R$ 5.743,19 

TOTAL R$ 15.669,14 R$ 3.312,46 R$ 18.981,60 

Minuta de edital de Tomada de Preços (0532412)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 546



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

 

 

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. 

Minuta de edital de Tomada de Preços (0532412)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 547



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

 

 

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 0003590-51.2018.6.02.8000 
 

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(Básicos e Executivos) para Construção do 
Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do município de São José da Laje/AL,, 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(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do 
município de São José da Laje/AL, 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 0003590-
51.2018.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL DO 

ITEM 

em RS 

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado 208m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208m²   

03 Projeto de Climatização 208m²   

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²   

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²   

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²   

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208m²   

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 208m²   

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 
m de profundidade) 

45 m   

 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. 
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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. 
 
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 
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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: 
 
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 
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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); 
 
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. 
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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 
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; 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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 2769 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Assunto: Minuta de edital. Tomada de Preços. Projetos Complementares São José da
Laje.

 

À SAD, 

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de empresa
especializada com o objetivo de elaborar os Projetos Complementares para construção
do Cartório Eleitoral de São José da Laje.

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 incluído o espaço para o BDI  na Planilha Orçamentária e no Cronograma, anexos ao
edital.

Saliento que a minuta foi elaborada para  conferir  às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
do objeto e da informação da SEIC 0532281.

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.

 

Respeitosamente,

 

Ao mesmo tempo, encaminho à SMR para ratificação das alterações propostas.
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 24/04/2019, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/04/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532413 e o código CRC 5AD3A760.

0003590-51.2018.6.02.8000 0532413v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2019.
Reporto-me à Informação 2769, da SLC (0532413),

para remeter o feito à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/04/2019, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0533896 e o código CRC 53EBB9E2.

0003590-51.2018.6.02.8000 0533896v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

PROJETO BÁSICO

 ELABORAÇÃO DE    PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)  
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL

1. Objeto:

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona
Eleitoral,  do  município  de  São  José  da  Laje/AL,  tomando  como  base  o  Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo IV. 

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a
futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/
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 150,00m² 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, 150,00m² 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,  150,00m² 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.
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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;
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  serem 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 Projeto BásicoProjeto Básico
5.6.3.1  O  Projeto  Básico  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.
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5.6.4 Projeto Executivo
5.6.4.1 O projeto Executivo 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;
5.6.4.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
realização  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado;
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 Estrutural e de Fundação;
5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.7 Caderno de Encargos(Planilha e Especificação);
5.7.8 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.
6.1  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
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6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

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
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.
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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 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.
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  Projeto Básico, conforme estabelecido na
planilha de preços.
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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 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.
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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
que somente caracterizem materiais, serviços e equipamentos previstos no projeto.
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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).
16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo IV).

Maceió/AL, 02 maio 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
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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;

4.0. Antes  do  início  dos  serviços  a  Empresa  Contratada  deverá  apresentar  os  equipamentos  a  serem
utilizados com a listagem dos respectivos números de série e  os laudos de calibração e aferição
emitidos por empresa credenciada legalmente para este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados
quanto ao estado de conservação e funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis meses à data de
apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de
03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade,
sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo executado, de metro em
metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador padronizado de 34,9mm e
50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.;

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser acondicionadas em sacos
plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local protegido e ventilado por um período
mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da FISCALIZAÇÃO;

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e quatro) horas após sua
detecção;

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da sondagem, devidamente
identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e
informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6.  Listagem  de  ferros  por  folha;  indicar  separadamente  os  resumos  de  ferro  referentes  à
infraestrutura  e  à  superestrutura;  indicar  apenas  as  quantidades  reais  de  material  empregado não
considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 
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12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

 O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT
vigentes e demais normas pertinentes. 

Maceió/AL, 02 de maio 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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve
descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem
incluindo  perfis  de  sondagem (logs  de  sondagem),  planta  de  localização  dos  furos  de  sondagem SPT e  do  RN
Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL;

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração
dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado,
além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável
técnico pelo projeto de fundações;

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA;

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A
Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012,
e  dois  jogos  de  cópias  assinadas  e  aprovadas  quando  for  o  caso  de  exigência  dos  poderes  públicos  e  a  ART
devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Objeto; 

b) Finalidade;

c) Período de execução;

d) Localização;

e) Origem (Datum);

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado;

g) Precisões obtidas;

h) Quantidades realizadas;

i) Relação da aparelhagem utilizada;

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k) Documentos produzidos;

3. 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.

4. 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.
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Maceió/AL, 02 de maio 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  III

PLANILHAS E TABELAS 

                      PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO   

pequisa de mercado.
ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR UNID.  VALOR PARCIAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado    208m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA   208m²

03 Projeto de Climatização   208m²

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso   208m²

05 Projeto Estrutural e de Fundação   208m²

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV   208m²

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)   208m²

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)   208m²

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15
m de profundidade)

    45 m

                                                               
VALOR TOTAL : R$ 
                               
   

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

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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                                                                         ANEXO IV

                                                        OBS: VER PROJETOS EM ANEXO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2895 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Em atenção a Informação 2769, evento (0532413),
realizamos as retificações e atualizações do Projeto Básico,
vento (0535026), para conhecimento e prosseguimento do
pleito.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/05/2019, às 13:35, 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
0535029 e o código CRC 2E48FDA2.

0003590-51.2018.6.02.8000 0535029v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Analisando a minuta do edital contida nos

presentes autos, relativa à tomada de preços
visando à contratação de empresa especializada para a
elaboração de projetos Complementares (Básicos e
Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral, constata-se a necessidade de aperfeiçaomento da
instrução, na forma seguinte.

Em que pese a contratação pretendida não integrar
o planejamento de contratações, como visto no documento
SEI 0432607, convém destacar as Informações
COFIN 0427678 e 0448488, que dão conta de consulta ao
TSE sobre a necessidade de sua inclusão no plano de obras,
bem como criação de Plano Interno específico para a referida
contratação, o que impediria, por ora, proceder à reserva de
crédito, apesar de haver saldo no crédito disponível. Não há,
porém, notícias de resposta do TSE nesse sentido.

Em consonância com o encaminhamento dado aos
autos do PA 0001325-42.2019.6.02.8000, a SMR (0531167)
procedeu a alterações no Termo de Referência (agora
PROJETO BÁSICO) - evento (0531162), conforme solicitação
do Despacho AJ-DG (0530247) naqueles autos. Contudo, faz-
se mister que a SMR esclareça, também aqui, a natureza do
serviço pretendido,  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
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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.

 
Ademais, é necessário sanear algumas aparentes

inconsistências detectadas no projeto básico:   
a) O item 5.7 do Anexo I relaciona
projetos divergentes dos constantes nos
Anexos I-C, I-D e I-G;
b) No item 11 do Anexo I, consta 
empreitada por preço global, divergente
do preâmbulo da minuta do edital.
c) 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.

 
Ao ensejo, observando que após o último

pronunciamento da ACAGE (Parecer 433 -  0511752), diversas
alterações foram efetuadas nas planilhas, parece de bom
alvitre seja levado o tema àquela unidade, inclusive, para
verificação, se for o caso, do conteúdo da tabela de BDI
(0529559).
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 02/05/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 02/05/2019, às 15:26, 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
0535066 e o código CRC F861C0C8.

0003590-51.2018.6.02.8000 0535066v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2904 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Em atenção ao solicitado em Despacho AJ-DG
(0535066), informamos que já foram atendidas por este
setorial as exigências, conforme Informação 2895(0535029) e
Anexo PROJETO BÁSICO (0535026).

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 02/05/2019, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535352 e o código CRC 61AD428C.

0003590-51.2018.6.02.8000 0535352v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.
Dada a similaridade de objeto, reporto-me ao

Despacho GSAD 0535347, veiculado no PA 0001325-
42.2019.6.02.8000, para solicitar pronunciamento conclusivo
dessa Unidade acerca da 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 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
0535380 e o código CRC 34E03380.

0003590-51.2018.6.02.8000 0535380v1
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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 maio de 2019.
À COSEG.
 
Senhor Coordenador,
Em atenção ao Despacho GSAD 0535380, a Seção

de Manutençã e Reparos entende que o objeto licitatório é de
natureza comum, de modo que poderá ser utilizada, s.m.j.,
a modalidade pregão na sua contratação.

Em relação ao disposto no art. 75, VI, da Resolução
TRE-AL nº 15.904/2018 (Regulamento da Secretaria), a chefia
declara estar de acordo com os atos praticados pela Seção de
Manutenção e Reparos nos autos do processo administrativo
SEI Nº 0003590-51.2018.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 03/05/2019, às 08:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 03/05/2019, 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
0535606 e o código CRC B9BB1783.

0003590-51.2018.6.02.8000 0535606v1
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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 maio de 2019.
À SLC para, à vista do Despacho SMR 0535606,

observada a similaridade de objeto destes autos com aquele
do PA 0001325-42.2019.6.02.8000, para adequar a minuta de
evento 0532412 à modalidade pregão.

Em paralelo, remeto o feito à ACAGE, tendo em
vista o conteúdo da parte final do Despacho AJ-DG 0535066.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/05/2019, às 18:38, 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
0536218 e o código CRC 53F1DE31.

0003590-51.2018.6.02.8000 0536218v1
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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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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 GSAD.
 
Sr. Secretário de Administração,
Anexamos aos presentes autos a Resolução

CONFEA Nº 1.116 de 26/04/2019 (0536429), 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 13:57, 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 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
0536430 e o código CRC E1BA3AC2.

0003590-51.2018.6.02.8000 0536430v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À SMR, solitando que se verifique se foram

atendidas às solicitações da AJ-DG (evento SEI 0535066).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/05/2019, 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
0536539 e o código CRC 5C196D03.

0003590-51.2018.6.02.8000 0536539v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

PROJETO BÁSICO

 ELABORAÇÃO DE    PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)  
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL

1. Objeto:

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona
Eleitoral,  do  município  de  São  José  da  Laje/AL,  tomando  como  base  o  Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo IV. 

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a
futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/
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 150,00m² 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, 150,00m² 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,  150,00m² 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.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
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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;
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  serem 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 Projeto BásicoProjeto Básico
5.6.3.1  O  Projeto  Básico  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.
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5.6.4 Projeto Executivo
5.6.4.1 O projeto Executivo 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;
5.6.4.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
realização  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado;
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 Estrutural e de Fundação;
5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.7 Caderno de Encargos(Planilha e Especificação);
5.7.8 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.
6.1  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
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6. Apresentação de 
Material Gráfico e 
Documentos:

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
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.
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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 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.
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  Projeto Básico, conforme estabelecido na
planilha de preços.
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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 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 e  as  aprovações,  consultada  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,

         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 7 de 14

Anexo REVISÃO DO PROJETO BÁSICO (0536572)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 599



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

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
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 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, 02 maio 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
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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;

4.0. Antes  do  início  dos  serviços  a  Empresa  Contratada  deverá  apresentar  os  equipamentos  a  serem
utilizados com a listagem dos respectivos números de série e  os laudos de calibração e aferição
emitidos por empresa credenciada legalmente para este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados
quanto ao estado de conservação e funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis meses à data de
apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de
03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade,
sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo executado, de metro em
metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador padronizado de 34,9mm e
50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.;

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser acondicionadas em sacos
plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local protegido e ventilado por um período
mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da FISCALIZAÇÃO;

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e quatro) horas após sua
detecção;

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da sondagem, devidamente
identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e
informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6.  Listagem  de  ferros  por  folha;  indicar  separadamente  os  resumos  de  ferro  referentes  à
infraestrutura  e  à  superestrutura;  indicar  apenas  as  quantidades  reais  de  material  empregado não
considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 
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12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

 O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT
vigentes e demais normas pertinentes. 

Maceió/AL, 02 de maio 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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve
descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem
incluindo  perfis  de  sondagem (logs  de  sondagem),  planta  de  localização  dos  furos  de  sondagem SPT e  do  RN
Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL;

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração
dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado,
além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável
técnico pelo projeto de fundações;

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA;

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A
Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012,
e  dois  jogos  de  cópias  assinadas  e  aprovadas  quando  for  o  caso  de  exigência  dos  poderes  públicos  e  a  ART
devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Objeto; 

b) Finalidade;

c) Período de execução;

d) Localização;

e) Origem (Datum);

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado;

g) Precisões obtidas;

h) Quantidades realizadas;

i) Relação da aparelhagem utilizada;

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k) Documentos produzidos;

3. 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.

4. 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.
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Maceió/AL, 02 de maio 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  III

PLANILHAS E TABELAS 

                      PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO   

pequisa de mercado.
ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR UNID.  VALOR PARCIAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado    208m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA   208m²

03 Projeto de Climatização   208m²

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso   208m²

05 Projeto Estrutural e de Fundação   208m²

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV   208m²

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)   208m²

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)   208m²

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15
m de profundidade)

    45 m

                                                               
VALOR TOTAL : R$ 
                               
   

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

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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                                                                         ANEXO IV

                                                        OBS: VER PROJETOS EM ANEXO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2962 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À SLC,
 
Atendidas as solicitações do Despacho SLC

(0536539), conforme anexo (0536572), seguem os autos para
prosseguimento.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 06/05/2019, às 14:56, 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
0536575 e o código CRC 4F1427E6.

0003590-51.2018.6.02.8000 0536575v2
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1  

TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  xxxx//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000033559900--5511..22001188..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 especializada para a 
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório 
da 16ª Zona Eleitoral, 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 empresa especializada para a 
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório 
da 16ª Zona Eleitoral, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais 
especificados nos anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O terreno para o qual serão elaborado os projetos está situado  na Praça Osman 
Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte  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.); 
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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. 
 
3.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o prazo 
fixado para tanto. 
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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 licitantes, exclusivamente 
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. 
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4.1.2.2.  No entanto,  as licitantes, obrigatoriamente  Microempresas e 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 150,00m² 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, 150,00m² 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, 150,00m² de área construída com 
complexidade semelhante à deste objeto. 
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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.  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. 
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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; 
 
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. 
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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 
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; 
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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. 

 
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 
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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 9.1, 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$ 18.981,60 (dezoito mil e novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), 
que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do Procedimento SEI nº 
0003590-51.2018.6.02.8000. 
 

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 terreno para o qual serão elaborados os projetos objeto desta contratação. 
Caso opte pela realização da vistoria, deverá emitir DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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 - DOS RECURSOS. 
 
8.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
8.2. 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. 
 
8.3. 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. 
 
8.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
8.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 

 
8.6. 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. 
 
8.7. 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. 
 
9 – DO CONTRATO. 
 
9.1. 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. 
 
9.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. O prazo estipulado no item 9.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
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período. 
 
9.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
9.7. 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. 
 
9.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
10.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
11.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DA VIGÊNCIA. 
 
12.1. 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. 
 
13 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
13.1. 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. 
 
13.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 
 
 
13.3. 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. 

 
14 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0536922)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 621



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

15  

 
14.3. 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. 

 
14.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
14.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
15.1. 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). 
 
16- DO PAGAMENTO. 
 
16.1  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. 
 
16.2.  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. 

 
16.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
16.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
16.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
16.6. 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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16.7. 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% 
 
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
17.1. 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; 

 
17.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
17.3. 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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17.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 
17.5. 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. 
 
17.6. 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. 

 
17.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
17.8. 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. 
 
17.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
17.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.11. 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. 
 

17.11.1. 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. 

 
17.12. 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. 
 
17.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
18.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
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18.2. 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”. 
 
18.3. 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. 
 
18.4. 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. 
 
18.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
18.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
18.10. 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. 
 
18.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
18.12. 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 17. 
 
18.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 
 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos; 
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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 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS) 
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL 

 

 

 
1. Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos 

Complementares(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona 

Eleitoral, do município de São José da Laje/AL, tomando como base o Projeto 

Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo I-F. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 
Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL. 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a 

futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/ 

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 150,00m² 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, 150,00m² 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, 150,00m² 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 
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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, 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, 

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), 
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apenas uma cópia; 

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 serem 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 PPrroojjeettoo BBáássiiccoo 

5.6.3.1 O Projeto Básico 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. 

5.6.4 Projeto Executivo 

5.6.4.1 O projeto Executivo 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; 

5.6.4.2 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 

realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 

componentes; 

5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado;  

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 Estrutural e de Fundação; 

 5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 

 5.7.7 Caderno de Encargos(Planilha e Especificação); 

 5.7.8 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);  
5.7.9 Sondagem do terreno: 

5.7.9.1 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. 
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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. 

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 

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; 
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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 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. 

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 I-C – 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 
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(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 

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total 

para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, conforme estabelecido na 

planilha de preços. 

 

(referências em Anexo I-G) 

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 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 e as aprovações, 
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consultada 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 
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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. 

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 
14.3 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. 
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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. 

15.10 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. 

15.11. 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. 

15.12. A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela 

CONTRATADA. 

15.13. 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. 

15.14 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 I-F). 

16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo I-F). 

 

 

Maceió/AL, 22 abril de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico: 
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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; 

4.0. Antes do início dos serviços a Empresa Contratada deverá apresentar os 

equipamentos a serem utilizados com a listagem dos respectivos números de série e 

os laudos de calibração e aferição emitidos por empresa credenciada legalmente para 

este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados quanto ao estado de conservação e 

funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis 

meses à data de apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de 

03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade, 

sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo 

executado, de metro em metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.; 

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador 

padronizado de 34,9mm e 50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.; 

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser 

acondicionadas em sacos plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em 

local protegido e ventilado por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, à 

disposição da FISCALIZAÇÃO; 

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e 

quatro) horas após sua detecção; 

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da 

sondagem, devidamente identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO; 

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e 

informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0536922)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 638



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

32  

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6. Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro referentes à 

infraestrutura e à superestrutura; indicar apenas as quantidades reais de material empregado não 

considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames; 

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem; 
 

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural; 

O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas 

Técnicas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes. 

 

 

Maceió/AL, 22 de abril 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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar: 

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve 

descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem 

incluindo perfis de sondagem (logs de sondagem), planta de localização dos furos de sondagem SPT e do RN 

Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as 

normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL; 

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração 

dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado, 

além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável 

técnico pelo projeto de fundações; 

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA; 

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A 

Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012, 

e dois jogos de cópias assinadas e aprovadas quando for o caso de exigência dos poderes públicos e a ART 

devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 

a) Objeto; 

b) Finalidade; 

c) Período de execução; 

d) Localização; 

e) Origem (Datum); 

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado; 

g) Precisões obtidas; 

h) Quantidades realizadas; 

i) Relação da aparelhagem utilizada; 

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART); 

k) Documentos produzidos; 

 

3. 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. 

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

compreensão dos dados levantados. 

 

 

Maceió/AL, 22 de abril 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 DO 

ITEM 

em RS 

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado 208m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208m²   

03 Projeto de Climatização 208m²   

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²   

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²   

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²   

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208m²   

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 208m²   

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 

m de profundidade) 

45 m   

 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado  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 Estrutural e de Fundação 

Projeto Segurança, alarme, CFTV 

  100,00  100,00 

    

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV   100,00  100,00 

    

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil) 

   100,00 100,00 

    

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 

15 m de profundidade) 

   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 

 

 

 

 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR – 16ª ZE – SÃO JOSÉ DA LAJE – AL – PA nº 0003590-
51.2018 

TIPOS  DE  PROJETOS VALOR SEM 
BDI 

BDI DE 21,14% VALOR MÉDIO 
INCLUSO BDI 

Projeto elétrico, luminotécnico e 
cabeamento estruturado 

R$ 1.383,99 R$ 292,57 R$ 1.676,56 

Projeto de prevenção contra incêndio, 
pânico e SPDA 

R$ 819,58 R$ 173,26 R$ 992,84 

Projeto de climatização R$ 888,64 R$ 187,86 R$ 1.076,50 

Projeto hidrossanitário e reúso R$ 1.427,72 R$ 301,82 
R$ 1.729,54 

Projeto estrutural e de fundação R$ 2.173,93 R$ 459,57 R$ 2.633,50 

Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 574,65 R$ 121,48 R$ 696,13 

Caderno de encargo R$ 2.754,40 R$ 582,28 R$ 3.336,68 

PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Constr.Civil) 

R$ 905,28 R$ 191,38 R$ 1.096,66 

Perfuração de sondagem R$ 4.740,95 R$ 1.002,24 R$ 5.743,19 

TOTAL R$ 15.669,14 R$ 3.312,46 R$ 18.981,60 
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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 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 0003590-51.2018.6.02.8000 
 

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(Básicos e Executivos) para Construção do 
Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do município de São José da Laje/AL,, 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(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do 
município de São José da Laje/AL, 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 0003590-
51.2018.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL DO 

ITEM 

em RS 

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado 208m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208m²   

03 Projeto de Climatização 208m²   

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²   

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²   

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²   

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208m²   

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 208m²   

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 
m de profundidade) 

45 m   

 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. 
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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. 
 
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 
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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: 
 
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 
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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); 
 
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; 
 
18) 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. 
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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 
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: 
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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. 
 
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; 
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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 
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 
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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. 
 
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 
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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) 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0536922)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 662



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

 

 

 
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, 06 de maio de 2019.
À AJ-DG,
com minuta alterada do edital, em conformidade

com a informação 2962 (SEI 0536575).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/05/2019, às 17:51, 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
0536924 e o código CRC 7D7E5C41.

0003590-51.2018.6.02.8000 0536924v1
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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 : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : Orçamento de referência. Reforma São
José da Laje.

 

Parecer nº 853 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Os autos foram encaminhados pelo Senhor

Secretário de Administração, Despacho GSAD - 0536218, em
atenção ao conteúdo final do Despacho AJ-DG (0535066),
quanto a necessidade de verificação das alterações efetuadas
nas planilhas orçamentárias, considerando o último
pronunciamento desta Unidade, Parecer nº 433 / 2019 - TRE-
AL/PRE/ACAGE - 0511752, de 11/03/2019.

Compulsando os autos, observamos que esta nossa
última análise apresentava as recomendações abaixo. Após,
foram remetidos pelo Senhor Secretário de Administração
(0514111 e 0514113) à SMR, para as devidas providências, no
trato do detalhamento da indicação dos custos dos projetos
com base em tabela da entidade que serve de parâmetro para
a elaboração das planilhas de custos, no caso o SENGE-BA.

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
da continuidade do processo de pesquisa de
mercado sobre os serviços a serem
contratados, 0377130, 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 de nossa última
análise, itens "1" e "3" do Parecer nº 393 /
2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE - 0509022, bem
como para o atendimento da recomendação
constante do item "2".

No entanto, até esta oportunidade, estes autos não
tinham retornado a esta Unidade para continuidade da análise
da planilha orçamentária relacionada a esta pretensa
contratação, iniciada por meio do Parecer nº 292 / 2019 -
TRE-AL/PRE/ACAGE (0501137), conforme solicitação do
Senhor Secretário de Administração (0499892). 
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Desta forma, dando seguimento à verificação da
análise do orçamento de referência elaborado pela SMR
(0512608), bem como das estimativas de preço consolidadas
pela Seção de Instrução de Contratações
(0524769, 0524773, 0524784, 0524785, 0524787, 0524791, 0524795, 0524799 e 0524801),
observamos:

 
1. Planilhas de estimativas

consolidades pela SEIC
1.1. Projeto elétrico, luminotécnico e

cabeamento estruturado (0529555 - página 1) -
O valor consignado pela SEIC relativo à
empresa Full - Soluções em Projetos de
Engenharia & Arquitetura refere-se, apenas, ao
orçamento relativo ao projeto
elétrico, 0377130 - página 11, sem contemplar
os custos decorrentes dos projetos
luminotécnico e cabeamento estruturado,
inexistentes na proposta apresentada. Desta
forma, entendemos que este orçamento não
deve ser considerado para a estimativa de custo
deste projeto;

1.2.  Projeto segurança, alarme e
CFTV (0529555 - página 6) - Para estimativa de
preço deste item, os valores constantes das
propostas de preço encaminhadas pelas
empresas Full - Soluções em Projetos de
Engenharia & Arquitetura e GTPROJET -
Soluções em Engenharia (0377130 - páginas 11
e 15) não contemplam a devida adequação de
metragem estimada para o projeto,
anteriormente estabelecida em 273 m2 e
atualmente consignada em 208 m2. 

1.3. Caderno de encargo (0529555 -
página 7) - Diante da discrepância observada
entre os dois únicos orçamentos obtidos para
este item, quais sejam, apresentados pela SMR
(0512608) e pela empresa Evolve Engenharia
(0517379), nos montantes de R$ 3.336,68 (três
mil trezentos e trinta e seis reais e sessenta e
oito centavos) e R$ 249,60 (duzentos e quarenta
e nove reais e sessenta centavos),
respectivamente, a Seção de Instrução de
Contratações encaminhou os autos à SMR
(0524802),  para manifestação. Em resposta,
Despacho SMR - 0524905, a Unidade ratificou o
valor apresentado, relatando que este tinha sido
mensurado com base na Tabela Senge - BA,
citando como referência o documento Sei
nº 0501240.

Verificando este documento,
observamos que ele se trata, na verdade, da
Tabela 5 - Tabela de Honorários para Projeto
Arquitetônico de Edificações, extraída do
Módulo 1 - Remuneração do Projeto
Arquitetônico de Edificações, integrante das
Tabelas de Honorários de Serviços de
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Arquitetura e Urbanismo do Brasil, anexada aos
autos por esta Unidade, conforme informado
no Parecer nº 292 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE
(0501137), não possuindo relação com o serviço
cotado.

Dos autos, observamos que consta
do documento "Planilha - Cronograma -
Demonstrativo Percentuais - BDI", página 03 -
 0512608, demonstração da forma de
mensuração do valor estimado, que
corresponde à incidência do percentual de 20%
(vinte por cento) sobre a soma dos percentuais
de todos os projetos (itens 01, 02, 03, 04, 05, 06
e 08).

 
2. Orçamento elaborado pela

SMR
Em decorrência da ausência de

atendimento da diligência constante de nosso
último Parecer, quanto ao detalhamento da
memória de cálculo dos valores estimados, a
partir da Tabela de Honorários de Profissionais,
do Sindicato dos Engenheiros da Bahia
(0503510), em decorrência da similaridade
identificada entre os projetos em análise e os
relacionados aos projetos complementares do
antigo edifício sede deste Regional, discutido
no Processo Sei nº 0001325-42.2019.6.02.8000,
procedemos a devida análise a partir dos
esclarecimentos apresentados pela SMR,
constantes da INFORMAÇÃO Nº 1854 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR (0514452),
presente nos autos relativos ao antigo edifício
sede.

2.1. Projeto elétrico, luminotécnico e
cabeamento estruturado - Da tabela 11 -
Instalações elétricas e de comunicações,
constante da Tabela de Honorários de
Profissionais do Sindicato dos Engenheiros da
Bahia (0503510), dentro os projetos de
instalações "elétricas", "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,
unicamente, a instalações elétricas,
 aparentando ser mais adequado, ao nosso
olhar, a junção dos seguinte projetos:
"elétricas", "iluminação específica" e "rede
lógica";

2.2. PGRCC (Plano de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil) - Da tabela 10
- Instalações hidráulicas e mecânicas, constante
da Tabela de Honorários de Profissionais do
Sindicato dos Engenheiros da Bahia (0503510),
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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;

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 foi utilizado em conjunto
com pesquisa de mercado consolidada pela
Seção de Instrução de Contratações, opinamos
pela regularidade da planilha apresentada.

 
Quanto ao BDI, que, conforme INFORMAÇÃO Nº

2629 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC (0529568),
representada no quadro resumo dos valores por projeto
(0529559), corresponde a 29,07% (vinte e nove vírgula sete
por cento), registramos que composição semelhante já foi
analisada por esta Unidade (Parecer nº 781 / 2019 - TRE-
AL/PRE/ACAGE - 0533491, Processo Sei nº 0001325-
42.2019.6.02.8000), atestando a sua regularidade.

Nesse sentido, importa ressaltar que a última
minuta de edital apresentada (0536922) contempla, em sua
página 39, planilha com decomposição da estimativa de
custos, BDI  de 21,14 % (vinte e um vírgula quatorze por
cento), divergindo do quadro resumo apresentado pela SEIC,
bem como da Planilha de BDI Preenchida (Anexo I - H, página
40), que apresentam o BDI de 29,07% (vinte e nove vírgula
sete por cento).
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Desta forma, recomendamos o envio dos autos ao
Senhor Secretário de Adminsitração, para os procedimentos
devidos, salientando que dos apontamentos elencados nas
estimativas consolidadas pela SEIC, o constante do tópico
1.2 possui certa relevância financeira, representado, após os
ajustes devidos, uma diferença aproximada de R$ 100,00 (cem
reais), que corresponde a cerca de 17% (dezessete por cento)
do item "1.6 - Projeto Segurança, Alarme e CFTV". No
entanto, se considerarmos toda a contratação, esta diferença
se resume a cerca de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do
valor máximo previsto.

 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 08/05/2019, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 08/05/2019, às 14:51, 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
0536996 e o código CRC FA7996F7.

0003590-51.2018.6.02.8000 0536996v47
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DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2019.
À AJ-DG
Senhor Assessor,
Para dar sequência à instrução destes autos, reporto-me

ao documento 0536572, que retrata a última versão do projeto básico
elaborado pelo corpo técnico de engenharia deste Órgão, para
contratação de empresa do ramo da engenharia civil com o objetivo
elaborar de projetos complementares (Básicos e Executivos) para
Construção do Cartório da 16ª ZonaEleitoral, do município de São
José da Laje/AL, tomando como base ProjetoArquitetônico existente
(definido como Anexo IV ao referido projeto).

Destaco, 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), validado pelo titular da Unidade (0535606), 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.

Isto posto, 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 já mencionado Projeto
Básico, 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
certame.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/05/2019, às 15:02, 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
0537066 e o código CRC A63CBD36.

0003590-51.2018.6.02.8000 0537066v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2019.
Senhor Secretário de Administrção,
 
 
No decorrer da análise do edital de tomada de

preços que objetiva a contratação de empresa especializada
para a elaboração de projetos Complementares (Básicos e
Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral, surgiram os seguintes pontos a serem
esclarecidos/providenciados por essa Unidade:

 
- Ajustar a área constante nos itens 4 do termo de

referência e 4.1.4.2.1 da minuta do edital, à área do projeto,
considerando a jurisprudência do TCU;

- verificar a pertinência da exigência de três
profissionais de engenharia para os itens acima, considerando
o presente caso;

-  aprovar o termo de referência;
- ajustar a reserva de crédito;
- antevendo o preenchimento da lista de verificação

que integrará o parecer desta Unidade,  impende trazer aos
autos as seguintes informações e/ou justificativas:

- A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? 
- O processo está instruído com Plano de
Obras, elaborado a partir do programa de
necessidades e planejamento estratégico?
(art. 2º da Resolução CNJ n. 114/2010);
- A obra, com a indicação do grau de
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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? 
- Foi apontado o indicador de prioridade
da obra, nos termos do § 1º do art. 2º da
Resolução CNJ n. 114/2010?
- Foi apontado o grupo a que a obra
pertence, nos termos do art. 3º da
Resolução CNJ n. 114/2010? 

 
Atenciosamente,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 07/05/2019, às 18:36, 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
0537698 e o código CRC 30457A9F.

0003590-51.2018.6.02.8000 0537698v1
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PROJETO BÁSICO

 ELABORAÇÃO DE    PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)  
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL

1. Objeto:

Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona
Eleitoral,  do  município  de  São  José  da  Laje/AL,  tomando  como  base  o  Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo IV. 

2. Local de Prestação 
dos Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

3. Justificativa:

3.1Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a
futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/
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 104,00 m² de
área construída com complexidade semelhante à deste objeto;
4.2.2 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos
de climatização de edificações com, no mínimo, 104,00 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, 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,
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.
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  serem projetados,  com
custos  comparativos  de  gastos  com  energia,  investimentos  e  manutenção.  A
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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 Projeto BásicoProjeto Básico
5.6.3.1  O  Projeto  Básico  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.
5.6.4 Projeto Executivo
5.6.4.1 O projeto Executivo 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;
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5.6.4.2  O  Projeto  Executivo  deverá  apresentar  todos  os  elementos  necessários  à
realização  do  empreendimento,  detalhando  todas  as  interfaces  dos  sistemas  e  seus
componentes;
5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado;
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 Estrutural e de Fundação;
5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;
5.7.7 Caderno de Encargos(Planilha e Especificação);
5.7.8 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.
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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. 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.
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  Projeto Básico, conforme estabelecido na
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 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 e  as  aprovações,  consultada  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
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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
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.

         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 14

Anexo ALTERAÇÕES PROJETO BÁSICO (0538005)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 682



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

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, 08 maio 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 deverá fazer uma vistoria para RECONHECIMENTO PRÉVIO do imóvel
objeto desta contratação;
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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;

4.0. Antes  do  início  dos  serviços  a  Empresa  Contratada  deverá  apresentar  os  equipamentos  a  serem
utilizados com a listagem dos respectivos números de série e  os laudos de calibração e aferição
emitidos por empresa credenciada legalmente para este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados
quanto ao estado de conservação e funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis meses à data de
apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de
03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade,
sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo executado, de metro em
metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador padronizado de 34,9mm e
50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.;

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser acondicionadas em sacos
plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local protegido e ventilado por um período
mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da FISCALIZAÇÃO;

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e quatro) horas após sua
detecção;

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da sondagem, devidamente
identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e
informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 

12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6.  Listagem  de  ferros  por  folha;  indicar  separadamente  os  resumos  de  ferro  referentes  à
infraestrutura  e  à  superestrutura;  indicar  apenas  as  quantidades  reais  de  material  empregado não
considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 
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12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

 O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas da ABNT
vigentes e demais normas pertinentes. 

Maceió/AL, 08 de maio 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 11 de 14

Anexo ALTERAÇÕES PROJETO BÁSICO (0538005)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 685



 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO - SMR

ANEXO II

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS
 
 1. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve
descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem
incluindo  perfis  de  sondagem (logs  de  sondagem),  planta  de  localização  dos  furos  de  sondagem SPT e  do  RN
Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as
normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL;

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração
dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado,
além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável
técnico pelo projeto de fundações;

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA;

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A
Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012,
e  dois  jogos  de  cópias  assinadas  e  aprovadas  quando  for  o  caso  de  exigência  dos  poderes  públicos  e  a  ART
devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Objeto; 

b) Finalidade;

c) Período de execução;

d) Localização;

e) Origem (Datum);

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado;

g) Precisões obtidas;

h) Quantidades realizadas;

i) Relação da aparelhagem utilizada;

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k) Documentos produzidos;

3. 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.

4. 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.
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Maceió/AL, 08 de maio 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  III

PLANILHAS E TABELAS 

                      PLANILHA   DE   REFERÊNCIA  COMPOSIÇÃO   DE   PREÇO   

pequisa de mercado.
ITEM       DESCRIÇÃO  ÁREA   VALOR POR UNID.  VALOR PARCIAL

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado    208m²

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA   208m²

03 Projeto de Climatização   208m²

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso   208m²

05 Projeto Estrutural e de Fundação   208m²

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV   208m²

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)   208m²

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil)   208m²

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15
m de profundidade)

    45 m

                                                               
VALOR TOTAL : R$ 
                               
   

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

Seção de Manutenção e Reparos - SMR
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                                                                         ANEXO IV

                                                        OBS: VER PROJETOS EM ANEXO
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INFORMAÇÃO Nº 3027 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário de Administração,
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG (0537698) no

tocante aos ajustes no iten 4, subitens 4.2, 4.2.1, 4.2.2 do
Projeto Básico da minuta do edital, foram corrigidas as áreas,
face a área de construção da unidade ter sido alterada para
208,00m², em função das alterações/atualizações no Projeto
Arquitetônico (0512610 e 0512611).

De acordo com a jurisprudência do TCU onde
limita-se em até 50% da área de Construção estabelecemos a
apresentação de acervo técnico do profissional em 104,00 m².

Com relação a pertinência dos profissionais de
engenharia, limitamos em apenas dois, para
o subitem 4.2.1 Engenheiro Civil onde em suas habilitações
profissionais abragem também os projetos elétricos, não
necessitando assim do engenheiro elétrico e a permanência
da necessidade do Engenheiro Mecânico no subitem 4.2.2.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 08/05/2019, 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
0538051 e o código CRC 09D30D91.

0003590-51.2018.6.02.8000 0538051v7
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DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.
Retornem os autos à SLC, para promover novo

ajuste à minuta do edital, desta feita considerando a versão do
PB de evento 0538005 e a Informação 3027, da SMR
(0538051).

Acerca dos demais apontamentos da AJ-DG,
veiculados no Despacho 0537698, tenho a esclarecer que o
projeto básico foi objeto de aprovação no Despacho GSAD
0537066, ao qual incorporo as aletrações acima anuncaiadas,
uma vez que decorrentes de recomendação da própria
Assessoria Jurídica. Por outro lado há de se considerar que se
trata de obra de valor inferior ao limite de que trata o § 2º do
art. 1º da Resolução TSE nº 23.544/2017, portanto fora das
exigências de que conste em plano de obras. Ainda nesse
sentido, deve-se ponderar que consta da proposta de Plano de
Contratações 2019 (PA 0010680-13.2018.6.02.8000), verba no
valor de R$ 69.974,43 (item 88) para custeio de reformas
diversas em outras unidades da Justiça Eleitoral de Alagoas.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/05/2019, às 14:14, 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
0538721 e o código CRC F38E4986.

0003590-51.2018.6.02.8000 0538721v1
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TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  xxxx//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000033559900--5511..22001188..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 especializada para a 
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório 
da 16ª Zona Eleitoral, 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 empresa especializada para a 
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório 
da 16ª Zona Eleitoral, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais 
especificados nos anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O terreno para o qual serão elaborado os projetos está situado  na Praça Osman 
Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte  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.); 
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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. 
 
3.4. Em nenhuma hipótese serão recebidos documentos e/ou propostas após o prazo 
fixado para tanto. 
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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 licitantes, exclusivamente 
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. 
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4.1.2.2.  No entanto,  as licitantes, obrigatoriamente  Microempresas e 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 104,00m² de área 
construída com complexidade semelhante à deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.2. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos de 
climatização de edificações com, no mínimo, 104,00m² 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, 
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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.  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: 
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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; 
 
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. 
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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 
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. 

 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0538932)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 698



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

9  

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. 

 
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. 
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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 9.1, 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$ 18.981,60 (dezoito mil e novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), 
que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do Procedimento SEI nº 
0003590-51.2018.6.02.8000. 
 

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 terreno para o qual serão elaborados os projetos 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 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
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, 
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intimados para todos os efeitos. 
 
08 - DOS RECURSOS. 
 
8.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
8.2. 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. 
 
8.3. 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. 
 
8.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
8.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 

 
8.6. 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. 
 
8.7. 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. 
 
9 – DO CONTRATO. 
 
9.1. 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. 
 
9.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. O prazo estipulado no item 9.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
9.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
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instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
9.7. 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. 
 
9.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
10.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
11.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DA VIGÊNCIA. 
 
12.1. 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. 
 
13 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
13.1. 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. 
 
13.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 
 
 
13.3. 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. 

 
14 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
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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. 

 
14.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
14.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
15.1. 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). 
 
16- DO PAGAMENTO. 
 
16.1  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. 
 
16.2.  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. 

 
16.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
16.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
16.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
16.6. 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. 
 
16.7. 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 
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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% 
 
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
17.1. 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; 

 
17.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
17.3. 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. 
 
17.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
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17.5. 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. 
 
17.6. 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. 

 
17.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
17.8. 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. 
 
17.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
17.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.11. 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. 
 

17.11.1. 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. 

 
17.12. 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. 
 
17.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
18.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
18.2. 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 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0538932)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 707



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

18  

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”. 
 
18.3. 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. 
 
18.4. 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. 
 
18.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
18.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
18.10. 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. 
 
18.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
18.12. 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 17. 
 
18.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 
 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos; 
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos; 
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária; 
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro; 
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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 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS) 
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL 

 

 

 
1. Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos 

Complementares(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona 

Eleitoral, do município de São José da Laje/AL, tomando como base o Projeto 

Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo I-F. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 
Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL. 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a 

futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/ 

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 104,00m² de 

área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

4.2.2 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos 

de climatização de edificações com, no mínimo, 104,00m² 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 serviços, 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. 

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; 

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 serem projetados, com 
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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 PPrroojjeettoo BBáássiiccoo 

5.6.3.1 O Projeto Básico 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. 

5.6.4 Projeto Executivo 

5.6.4.1 O projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à 

realização do empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento 
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possível de todas as suas etapas; 

5.6.4.2 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 

realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 

componentes; 

5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado;  

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 Estrutural e de Fundação; 

 5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 

 5.7.7 Caderno de Encargos(Planilha e Especificação); 

 5.7.8 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);  
5.7.9 Sondagem do terreno: 

5.7.9.1 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. 
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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. 

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 

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; 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0538932)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 714



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

25  

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 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. 

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 I-C – 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 
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(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 

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total 

para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, conforme estabelecido na 

planilha de preços. 

 

(referências em Anexo I-G) 

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 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 e as aprovações, 
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consultada 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 
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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. 

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 
14.3 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. 
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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. 

15.10 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. 

15.11. 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. 

15.12. A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela 

CONTRATADA. 

15.13. 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. 

15.14 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 I-F). 

16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo I-F). 

 

 

Maceió/AL, 22 abril de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico: 
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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; 

4.0. Antes do início dos serviços a Empresa Contratada deverá apresentar os 

equipamentos a serem utilizados com a listagem dos respectivos números de série e 

os laudos de calibração e aferição emitidos por empresa credenciada legalmente para 

este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados quanto ao estado de conservação e 

funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis 

meses à data de apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de 

03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade, 

sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo 

executado, de metro em metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.; 

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador 

padronizado de 34,9mm e 50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.; 

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser 

acondicionadas em sacos plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em 

local protegido e ventilado por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, à 

disposição da FISCALIZAÇÃO; 

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e 

quatro) horas após sua detecção; 

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da 

sondagem, devidamente identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO; 

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e 

informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 
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12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6. Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro referentes à 

infraestrutura e à superestrutura; indicar apenas as quantidades reais de material empregado não 

considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames; 

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem; 
 

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural; 

O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas 

Técnicas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes. 

 

 

Maceió/AL, 22 de abril 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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar: 

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve 

descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem 

incluindo perfis de sondagem (logs de sondagem), planta de localização dos furos de sondagem SPT e do RN 

Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as 

normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL; 

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração 

dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado, 

além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável 

técnico pelo projeto de fundações; 

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA; 

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A 

Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012, 

e dois jogos de cópias assinadas e aprovadas quando for o caso de exigência dos poderes públicos e a ART 

devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 

a) Objeto; 

b) Finalidade; 

c) Período de execução; 

d) Localização; 

e) Origem (Datum); 

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado; 

g) Precisões obtidas; 

h) Quantidades realizadas; 

i) Relação da aparelhagem utilizada; 

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART); 

k) Documentos produzidos; 

 

3. 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. 

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

compreensão dos dados levantados. 

 

 

Maceió/AL, 22 de abril 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 DO 

ITEM 

em RS 

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado 208m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208m²   

03 Projeto de Climatização 208m²   

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²   

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²   

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²   

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208m²   

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 208m²   

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 

m de profundidade) 

45 m   

 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado  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 Estrutural e de Fundação 

Projeto Segurança, alarme, CFTV 

  100,00  100,00 

    

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV   100,00  100,00 

    

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil) 

   100,00 100,00 

    

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 

15 m de profundidade) 

   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 

 

 

 

 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR – 16ª ZE – SÃO JOSÉ DA LAJE – AL – PA nº 0003590-
51.2018 

TIPOS  DE  PROJETOS VALOR SEM 
BDI 

BDI DE 29,07% VALOR MÉDIO 
INCLUSO BDI 

Projeto elétrico, luminotécnico e 
cabeamento estruturado 

R$ 1.298,95 R$ 377,61 R$ 1.676,56 

Projeto de prevenção contra incêndio, 
pânico e SPDA 

R$ 769,23 R$ 223,61 R$ 992,84 

Projeto de climatização R$ 834,04 R$ 242,46 R$ 1.076,50 

Projeto hidrossanitário e reúso R$ 1.340,00 R$ 389,54 
R$ 1.729,54 

Projeto estrutural e de fundação R$ 2.040,37 R$ 593,13 R$ 2.633,50 

Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 539,34 R$ 156,79 R$ 696,13 

Caderno de encargo R$ 2.585,17 R$ 751,51 R$ 3.336,68 

PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Constr.Civil) 

R$ 849,66 R$ 247,00 R$ 1.096,66 

Perfuração de sondagem R$ 4.449,67 R$ 1.293,52 R$ 5.743,19 

TOTAL R$ 14.706,44 R$ 4.275,16 R$ 18.981,60 
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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 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 0003590-51.2018.6.02.8000 
 

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(Básicos e Executivos) para Construção do 
Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do município de São José da Laje/AL,, 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(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do 
município de São José da Laje/AL, 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 0003590-
51.2018.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL DO 

ITEM 

em RS 

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado 208m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208m²   

03 Projeto de Climatização 208m²   

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²   

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²   

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²   

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208m²   

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 208m²   

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 
m de profundidade) 

45 m   

 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. 
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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. 
 
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 
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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: 
 
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 
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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); 
 
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; 
 
18) 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. 
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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 
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: 
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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. 
 
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; 

 

Minuta de edital de Tomada de Preços Alterada (0538932)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 739



                                                              
               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 

 

 

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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta de edital ajustada quanto ao

item 4.2.4.2.1, 4.2.4.2.1.1 e 4.2.4.2.1.2 do edital  e
correspondente no Termo de Referência, bem como quanto à
planilha do Anexo I-G.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/05/2019, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538933 e o código CRC A28CA463.

0003590-51.2018.6.02.8000 0538933v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.
Em complemento ao Despacho GSAD 0538721 e,

sem prejuízo do encaminhamento de que trata o Despacho
SLC 0538933, solicito à SGO que reforce a reserva de crédito
(eventos 0521314 e 0525540) no valor suficiente a alcançar a
estimativa constante do quadro de evento 0529559.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/05/2019, às 15:47, 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
0538940 e o código CRC 92A855A4.

0003590-51.2018.6.02.8000 0538940v1
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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 : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO. PROJETOS COMPLEMENTARES PARA CONSTRUÇÃO DO CARTÓRIO DA 16ª ZONA ELEITORAL.

 

Parecer nº 885 / 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
(0538932), do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução
indireta, empreitada por preço global, objetivando a
contratação de empresa especializada para a elaboração de
projetos Complementares (Básicos e Executivos) para
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral.

 
 

2. DO PROCEDIMENTO

O projeto básico (0536572) 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 

 
Após alguns ajustes na estimativa anterior, a SEIC

elaborou Quadro Resumo da média total apurada, com BDI
incluso, (0529568), obtendo o valor global de R$ 18.981,60
(dezoito mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta
centavos). Noutro documento, sugeriu a contratação por meio
de licitação, modalidade Tomada de Preços, com base na Lei
nº 8.666/1993 (art. 22, § 22º), com participação restrita a
micros, pequenas e médias empresas (0532281).

A  COFIN efetuou  a reserva de crédito (0525540),
no valor de R$ 17.176,63 (dezessete mil cento e setenta e seis
reais e sessenta e três centavos) (0525543).

Encaminhados os autos à SLC, essa elaborou a
minuta de edital de tomada de preços (0532412), ressalvando
algumas alterações para adaptar o Projeto Básico ao texto do
edital (0532413). Tais modificações ensejaram uma nova
versão do Projeto Básico, conforme justificado pela SMR
(0535029).

Vieram, então, os autos a esta Assessoria Jurídica,
para análise da regularidade, ocasião em que foi observada a
necessidade de esclarecer a natureza do serviço pretendido, 
conforme  Orientação Normativa nº 54, de 25 de abril de
2014, da Advocacia-Geral da União (0535066), além de sanear
pequenas inconsistências no Projeto Básico e de tramitar os
autos pela ACAGE, para análise. 
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Em consequência, o Projeto Básico foi novamente
editado (0536572), faltando ser ratificado pela autoridade
competente.

Analisando os autos, a ACAGE observou
divergência entre o BDI apontado na minuta de edital
apresentada (0536922), no montante de 21,14 % (vinte e um
vírgula quatorze por cento), divergindo do quadro resumo
apresentado pela SEIC, bem como da Planilha de BDI
Preenchida (Anexo I - H, página 40), que apresentam o BDI
de 29,07% (vinte e nove vírgula sete por cento). 

Na sequência Assessoria Jurídica, por meio do
Despacho AJ-DG 0537698, recomendou:

- ajustar a área constante nos itens 4 do termo de
referência e 4.1.4.2.1 da minuta do edital, à área do projeto,
considerando a jurisprudência do TCU;

- verificar a pertinência da exigência de três
profissionais de engenharia para os itens acima, considerando
o presente caso;

-  aprovar o termo de referência;
- ajustar a reserva de crédito;
- antevendo o preenchimento da lista de verificação

que integrará o parecer desta Unidade,  impende trazer aos
autos as seguintes informações e/ou justificativas:

- A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? 

- O processo está instruído com Plano de Obras,
elaborado a partir do programa de necessidades e
planejamento estratégico? (art. 2º da Resolução CNJ n.
114/2010);

- 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? 

- Foi apontado o indicador de prioridade da
obra, nos termos do § 1º do art. 2º da Resolução CNJ n.
114/2010?

- Foi apontado o grupo a que a obra pertence,
nos termos do art. 3º da Resolução CNJ n. 114/2010? 

 
Assim, o Projeto Básico foi alterado (0538005) e

ratificado pela autoridade competente (0538721). Ainda no
even to 0538721, o Senhor Secretário de Administração
argumentou que há de se considerar que se trata de obra de
valor inferior ao limite de que trata o § 2º do art. 1º da
Resolução TSE nº 23.544/2017, portanto fora das exigências
de que conste em plano de obras. Ainda nesse sentido, deve-
se ponderar que consta da proposta de Plano de Contratações
2019 (PA 0010680-13.2018.6.02.8000), verba no valor de R$
69.974,43 (item 88) para custeio de reformas diversas em
outras unidades da Justiça Eleitoral de Alagoas.

Em consequência das alterações acima, a SLC
ajustou mais uma vez a minuta (0538932)  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 especializada para a
elaboração de projetos Complementares (Básicos e
Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral.

Vale dizer que 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
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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 (0536430), por meio do qual
se anexou aos autos a Resolução CONFEA Nº 1.116 de
26/04/2019 (0536429), publicada no D.O.U. de 03/05/2019,
tendo a SMR concluído que: "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 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
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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$ 18.981,60 (dezoito mil,
novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), tem-se
por possível, em tese,  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
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.

 
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.
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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  0538721

3) O processo está instruído com Plano de Obras, elaborado
a partir do programa de necessidades e planejamento
estratégico? (art. 2º da Resolução CNJ n. 114/2010) 

X  0538721

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  0538721    

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?   Fase posterior

7) Há recursos orçamentários destinados à realização de
estudos preliminares, elaboração e/ou contratação de
projetos, básico e executivo e aquisição do terreno? 

   
  0525543

Falta
complementar

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   0536572

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  0538721

12) Foi apontado o grupo a que a obra pertence, nos termos
do art. 3º da Resolução CNJ n. 114/2010? X   0538721

Parecer 885 (0538956)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 754



13) O projeto básico contém adequada justificativa da
necessidade pública que demanda a futura contratação? X  0536572

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   0536572

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 de
atestados de capacidade técnica? X    0536572

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  0536572

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
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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  0536572

38) O projeto básico contempla requisitos de
sustentabilidade? X  idem

39) Existe aprovação do projeto básico pela autoridade
competente? X  0538721

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 (art. 12
da Resolução CNJ n. 144/2010)? 

  N/A

PESQUISA DE PREÇOS    

43) Foi realizada ampla pesquisa de preços? X  
0529568

   

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  0529555

 50) Foi produzido mapa comparativo com os preços
encontrados? X   0529555

 51) Os preços encontrados na pesquisa foram submetidos
ao exame da unidade de atuação demandante e devidamente
aprovados?

X  0536996

 MINUTA DO EDITAL    
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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  0538932

53)  Consta dos autos justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa? 

   N/A

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?

     N/A

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   0536572

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   0538932

 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   0538932

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  0538932

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
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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   0538932

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

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  0538932

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? 

  N/A

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
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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  
0525540

0525543

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  

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 

 

 7. 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 (0538932), 
 do tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa
especializada para a elaboração de projetos complementares
(básicos e executivos) para construção do Cartório da 16ª
Zona Eleitoral.

Outrossim, impende que seja reforçada a reserva de
crédito como determinado no despacho SAD 0538940.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 09/05/2019, às 17:23, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/05/2019, 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
0538956 e o código CRC 56ADF85E.

0003590-51.2018.6.02.8000 0538956v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05, a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade tomada de preços, do
tipo menor preço,  objetivando à contratação de empresa
especializada para a elaboração de projetos complementares (básicos
e executivos) para construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, nos
termos da minuta 0538932, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 885 (0538956).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/05/2019, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539102 e o código CRC 918B611A.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 202/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 10/05/2019, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539193 e o código CRC 4EE85015.
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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 : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Licitação. Fase externa. Tomada de Preços. Elaboração de projetos Complementares (Básicos e
Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Lage-AL.

 

Decisão nº 1494 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a conclusão do Senhor Diretor- Geral
(0539102).

AUTORIZO, com fulcro nos termos do Art. 38, caput, da
Lei nº 8.666/1993, a abertura da fase externa do certame
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 especializada para a
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, nos termos da  minuta
do edital da tomada de preços (0538932)

À SAD, para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta acima reportada, aprovada pela
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 885 /
2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0538956) e demais medidas cabíveis,
com a ressalva de que seja reforçada a reserva de crédito como
determinado no despacho SAD 0538940.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/05/2019, às 17:43, 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
0540601 e o código CRC 64F5458A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2019.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1494, da

Presidência (0540601).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/05/2019, às 18:16, 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
0541337 e o código CRC 413FC77E.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

1  

TToommaaddaa  ddee  PPrreeççooss  nnºº  0022//22001199  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEEII  NNºº  00000033559900--5511..22001188..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 especializada para a 
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório 
da 16ª Zona Eleitoral, 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 03 de junho 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 empresa especializada para a 
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório 
da 16ª Zona Eleitoral, atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais 
especificados nos anexos deste Edital. 
 

1.1.1. O terreno para o qual serão elaborado os projetos está situado  na Praça Osman 
Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL. 

 
02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 
 
2.1. Poderão participar desta Tomada de Preços exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte  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.); 
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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 02/2019 
ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019 
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. 
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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 licitantes, exclusivamente 
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. 
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4.1.2.2.  No entanto,  as licitantes, obrigatoriamente  Microempresas e 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 104,00m² de área 
construída com complexidade semelhante à deste objeto; 
 
4.1.4.2.1.2. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos de 
climatização de edificações com, no mínimo, 104,00m² 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, 
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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.  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: 
 

Edital da Tomada de Preços nº 02/2019 (0541550)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 770



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

7  

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; 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 

 
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. 
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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 9.1, 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$ 18.981,60 (dezoito mil e novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), 
que corresponde ao valor estimado pela Administração nos autos do Procedimento SEI nº 
0003590-51.2018.6.02.8000. 
 

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 terreno para o qual serão elaborados os projetos 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 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
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, 
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intimados para todos os efeitos. 
 
08 - DOS RECURSOS. 
 
8.1. Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou 
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93. 
 
8.2. 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. 
 
8.3. 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. 
 
8.4. Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou modificações da 
proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
8.5. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento, por 
escrito, aos interessados. 

 
8.6. 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. 
 
8.7. 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. 
 
9 – DO CONTRATO. 
 
9.1. 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. 
 
9.2. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 
 
9.3. 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. 
 
9.4. O prazo estipulado no item 9.1 poderá ser prorrogado mediante pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
9.6. Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
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instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
9.7. 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. 
 
9.8. A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos no art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado. 
 
10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
10.1. A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais 
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
11.1. As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se dispostas 
na Minuta do Contrato (ANEXO IV). 
 
12 – DA VIGÊNCIA. 
 
12.1. 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. 
 
13 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
 
13.1. 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. 
 
13.2. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de execução. 
 
 
13.3. 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. 

 
14 – DA RESCISÃO CONTRATUAL. 
 
14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
14.3. A rescisão do contrato poderá ser: 
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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. 

 
14.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
14.5. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
15.1. 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). 
 
16- DO PAGAMENTO. 
 
16.1  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. 
 
16.2.  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. 

 
16.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
16.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
16.5. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 
 
16.6. 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. 
 
16.7. 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 
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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% 
 
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
17.1. 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; 

 
17.2. As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente com as 
demais. 
 
17.3. 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. 
 
17.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos ao(à) 
CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente. 
 

Edital da Tomada de Preços nº 02/2019 (0541550)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 780



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

17  

17.5. 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. 
 
17.6. 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. 

 
17.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/93. 
 
17.8. 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. 
 
17.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
17.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.11. 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. 
 

17.11.1. 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. 

 
17.12. 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. 
 
17.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
18.1. As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, § 1°, da 
Lei n° 8.666/93. 
 
18.2. 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 
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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”. 
 
18.3. 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. 
 
18.4. 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. 
 
18.5. Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes, 
conforme julgamento da Comissão de Licitação. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das propostas. 
 
18.9.  Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico (ANEXO I) e 
a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última. 
 
18.10. 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. 
 
18.11. É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de Alagoas, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. 
 
18.12. 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 17. 
 
18.13. São partes integrantes desta Tomada de Preços: 
 
ANEXO I – Projeto Básico; 
ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos; 
ANEXO I-B – Apresentação de Material Gráfico e Documentos; 
ANEXO I-C – Planilha Orçamentária; 
ANEXO I-D – Cronograma Físico-Financeiro; 
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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, 14 de maio de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS) 
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje/AL 

 

 

 
1. Objeto: 

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos 

Complementares(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona 

Eleitoral, do município de São José da Laje/AL, tomando como base o Projeto 

Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo I-F. 

2. Local de Prestação 

dos Serviços: 
Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL. 

 

 

 

 

3. Justificativa: 

3.1 Trata-se da contratação dos Projetos Complementares(Básicos e Executivos) para a 

futura construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do município de São José da Laje/ 

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 104,00m² de 

área construída com complexidade semelhante à deste objeto; 

4.2.2 Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de projetos 

de climatização de edificações com, no mínimo, 104,00m² 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 serviços, 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. 

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; 

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 serem projetados, com 
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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 PPrroojjeettoo BBáássiiccoo 

5.6.3.1 O Projeto Básico 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. 

5.6.4 Projeto Executivo 

5.6.4.1 O projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à 

realização do empreendimento a ser executado, com nível máximo de detalhamento 
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possível de todas as suas etapas; 

5.6.4.2 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à 

realização do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus 

componentes; 

5.6.4.3 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento estruturado;  

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 Estrutural e de Fundação; 

 5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV; 

 5.7.7 Caderno de Encargos(Planilha e Especificação); 

 5.7.8 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);  
5.7.9 Sondagem do terreno: 

5.7.9.1 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. 
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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. 

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 

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; 

Edital da Tomada de Preços nº 02/2019 (0541550)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 788



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

25  

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 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. 

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 I-C – 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 
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(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 

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária detalhada com preço total 

para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico, conforme estabelecido na 

planilha de preços. 

 

(referências em Anexo I-G) 

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 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 e as aprovações, 
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consultada 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 
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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. 

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 
14.3 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. 
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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. 

15.10 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. 

15.11. 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. 

15.12. A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos, aceitos pela 

CONTRATADA. 

15.13. 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. 

15.14 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 I-F). 

16.2 Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de (Anexo I-F). 

 

 

Maceió/AL, 22 abril de 2019. 

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico: 
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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; 

4.0. Antes do início dos serviços a Empresa Contratada deverá apresentar os 

equipamentos a serem utilizados com a listagem dos respectivos números de série e 

os laudos de calibração e aferição emitidos por empresa credenciada legalmente para 

este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados quanto ao estado de conservação e 

funcionamento pela Fiscalização; 

5.0. Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data inferior a seis 

meses à data de apresentação à Fiscalização; 

6.0. A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484, NBR 6497, NBR 8036 de 

03 (três) furos de sondagem pelo processo de percussão – SPT, com até 15 m de profundidade, 

sem circulação de água, realizados no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência; 

7.0. As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia), sendo 

executado, de metro em metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.; 

8.0. Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador 

padronizado de 34,9mm e 50,8mm de diâmetros interno e externo, respectivamente.; 

9.0. As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser 

acondicionadas em sacos plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em 

local protegido e ventilado por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, à 

disposição da FISCALIZAÇÃO; 

10.0. Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24 (vinte e 

quatro) horas após sua detecção; 

11.0. Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da 

sondagem, devidamente identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO; 

12.0. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo todos os desenhos e 

informações necessárias ao entendimento e execução das obras e ou serviços; 
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12.1. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura; 

12.2. Locações; 

12.3. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos; 

12.4. Indicação do fck do concreto; 

12.5. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

12.6. Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro referentes à 

infraestrutura e à superestrutura; indicar apenas as quantidades reais de material empregado não 

considerando as perdas; 

12.7. Carregamento das lajes, quando houver; 

12.8. Detalhamento das infraestruturas/baldrames; 

12.9. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações; 

12.10. Cortes, detalhes específicos; 

12.11. Perspectivas; 

12.12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem; 
 

12.13. Especificações gerais; 

12.14. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural; 

O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas 

Técnicas da ABNT vigentes e demais normas pertinentes. 

 

 

Maceió/AL, 22 de abril 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. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar: 

1.1 Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no CREA, onde deverá constar uma breve 

descrição das atividades desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas – laudos de sondagem 

incluindo perfis de sondagem (logs de sondagem), planta de localização dos furos de sondagem SPT e do RN 

Referencial de Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e apresentados conforme as 

normas técnicas estabelecidas e as disposições do TRE/AL; 

1.2 Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o índice de resistência à penetração 

dos 30 cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se encontrado, 

além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável 

técnico pelo projeto de fundações; 

1.3 O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com indicação de seu número de CREA; 

1.4 Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio digital, em software MS Word, A 

Contratada deverá fornecer um pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011 ou 2012, 

e dois jogos de cópias assinadas e aprovadas quando for o caso de exigência dos poderes públicos e a ART 

devidamente assinada e paga, bem como a memória de calculo impressa e devidamente assinada. 

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos: 

a) Objeto; 

b) Finalidade; 

c) Período de execução; 

d) Localização; 

e) Origem (Datum); 

f) Descrição do levantamento ou do serviço executado; 

g) Precisões obtidas; 

h) Quantidades realizadas; 

i) Relação da aparelhagem utilizada; 

j) Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART); 

k) Documentos produzidos; 

 

3. 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. 

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

compreensão dos dados levantados. 

 

 

Maceió/AL, 22 de abril 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 DO 

ITEM 

em RS 

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado 208m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208m²   

03 Projeto de Climatização 208m²   

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²   

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²   

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²   

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208m²   

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 208m²   

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 

m de profundidade) 

45 m   

 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado  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 Estrutural e de Fundação 

Projeto Segurança, alarme, CFTV 

  100,00  100,00 

    

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV   100,00  100,00 

    

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações)  100,00   100,00 

    

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil) 

   100,00 100,00 

    

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 

15 m de profundidade) 

   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 

 

 

 

 

QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR – 16ª ZE – SÃO JOSÉ DA LAJE – AL – PA nº 0003590-
51.2018 

TIPOS  DE  PROJETOS VALOR SEM 
BDI 

BDI DE 29,07% VALOR MÉDIO 
INCLUSO BDI 

Projeto elétrico, luminotécnico e 
cabeamento estruturado 

R$ 1.298,95 R$ 377,61 R$ 1.676,56 

Projeto de prevenção contra incêndio, 
pânico e SPDA 

R$ 769,23 R$ 223,61 R$ 992,84 

Projeto de climatização R$ 834,04 R$ 242,46 R$ 1.076,50 

Projeto hidrossanitário e reúso R$ 1.340,00 R$ 389,54 
R$ 1.729,54 

Projeto estrutural e de fundação R$ 2.040,37 R$ 593,13 R$ 2.633,50 

Projeto de segurança, alarme e CFTV R$ 539,34 R$ 156,79 R$ 696,13 

Caderno de encargo R$ 2.585,17 R$ 751,51 R$ 3.336,68 

PGRCC (Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Constr.Civil) 

R$ 849,66 R$ 247,00 R$ 1.096,66 

Perfuração de sondagem R$ 4.449,67 R$ 1.293,52 R$ 5.743,19 

TOTAL R$ 14.706,44 R$ 4.275,16 R$ 18.981,60 
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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 02/2019 
 

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 02/2019 

 
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 
02/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes. 
 
 

____________, ______ de _____________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
(assinatura do Licitante) 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019 

 
ANEXO IV 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº XX/2019 

Procedimento SEI nº 0003590-51.2018.6.02.8000 
 

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(Básicos e Executivos) para Construção do 
Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do município de São José da Laje/AL,, com fulcro na Lei nº 
8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 15.787/2017  e no Edital da Tomada de Preços nº 02/2019 , 
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(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do 
município de São José da Laje/AL, conforme especificações constantes no edital da Tomada de 
preços nº 02/2019 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 0003590-
51.2018.6.02.8000, decomposto da seguinte forma: 

 
ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  

UNITÁRIO 

em R$ 

VALOR TOTAL DO 

ITEM 

em RS 

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estruturado 208m²   

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208m²   

03 Projeto de Climatização 208m²   

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²   

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²   

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²   

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208m²   

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) 208m²   

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos com + ou – 15 
m de profundidade) 

45 m   

 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. 
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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. 
 
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 
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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: 
 
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 
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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); 
 
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; 
 
18) 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. 
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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 
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: 
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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. 
 
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; 
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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 
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 
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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. 
 
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 
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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 02/2019 
 
 

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 02/2019, 
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 02/2019, 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 02/2019, 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 02/2019, 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 02/2019, 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 02/2019. 

 

 

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 02/2019. 

 

 

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 22 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Tomada de Preços nº 02/2019

Processo SEI nº 0003590-51.2018.6.02.8000

 

 

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
especializada para a elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos)
para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, 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 03 de junho 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 empresa especializada

  

Edital 22 (0541558)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 823



para a elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, atendendo aos critérios e às condições
gerais e especiais especificados nos anexos deste Edital.

 

1.1.1. O terreno para o qual serão elaborado os projetos está situado  na Praça
Osman Costa Pino, s/n, Centro, São José da Laje/AL.

 

02 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

 

2.1.         Poderão participar desta Tomada de Preços exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte  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
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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.

 

f) O não cumprimento dos requisitos de representação impedirá, apenas, que o
representante irregular se manifeste, para qualquer ato, em nome da licitante.
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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 02/2019

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2019

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.
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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 licitantes, exclusivamente
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 licitantes, obrigatoriamente  Microempresas e 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:
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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
104,00m² de área construída com complexidade semelhante à deste objeto;

 

4.1.4.2.1.2. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico com acervo técnico de
projetos de climatização de edificações com, no mínimo, 104,00m² 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
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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.        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,
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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;

 

4.3.3.  As empresas estrangeiras participantes de consórcio deverão possuir
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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.
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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;

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
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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.

 

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 9.1, ou a prorrogação de que trata o item 5.5, ficam
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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$ 18.981,60 (dezoito mil e novecentos e oitenta e um
reais e sessenta centavos), que corresponde ao valor estimado pela Administração
nos autos do Procedimento SEI nº 0003590-51.2018.6.02.8000.

 

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 terreno para o qual serão elaborados os projetos objeto desta
contratação. Caso opte pela realização da vistoria, deverá emitir DECLARAÇÃO DE
RECONHECIMENTO PRÉVIO  dos locais de trabalho (modelo constante no Anexo
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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.
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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
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
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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 - DOS RECURSOS.

 

8.1.         Dos atos da Administração neste processo licitatório, cabem recurso ou
representação, na forma do art. 109 da Lei n° 8.666/93.

 

8.2.         As petições iniciais de recurso ou representação deverão ser protocolizadas
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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.

 

8.3.         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.

 

8.4.         Não serão considerados recursos que pleitearem aditamentos ou
modificações da proposta nem os que versarem sobre matéria já decidida em grau de
recurso.

 

8.5.            A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento,
por escrito, aos interessados.

 

8.6.         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.

 

8.7.         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.

 

9 – DO CONTRATO.

 

9.1.            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.

 

9.2.            Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação.

 

9.3.            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.

Edital 22 (0541558)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 839



 

9.4.            O prazo estipulado no item 9.1 poderá ser prorrogado mediante pedido
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual
período.

 

9.6.            Os termos do Contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

 

9.7.         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.

 

9.8.            A contratação poderá ser rescindida em virtude dos motivos estabelecidos
no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto contratado.

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

 

10.1.       A CONTRATADA se obriga a observar e cumprir os encargos e as demais
obrigações estipuladas na Minuta do Contrato (ANEXO IV).

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

 

11.1.       As obrigações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas encontram-se
dispostas na Minuta do Contrato (ANEXO IV).

 

12 – DA VIGÊNCIA.

 

12.1.         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.

 

13 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

 

13.1.         O prazo máximo para a entrega do objeto será de 45(quarenta e cinco) dias
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corridos, total, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a
ser emitida pela Unidade Técnica Responsável.

 

13.2.         Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-Financeiro de
execução.

 

 

13.3.       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.

 

14 – DA RESCISÃO CONTRATUAL.

 

14.1.       A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

 

14.2.       Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

14.3.       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.

 

14.4.       A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita
e fundamentada da autoridade competente.
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14.5.       Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

15.1.       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).

 

16- DO PAGAMENTO.

 

16.1        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.

 

16.2.         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.

 

16.3.       Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

 

16.4.       Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

16.5.         O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

 

16.6.      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.

 

16.7.         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
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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%

 

17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

17.1.       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;
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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;

 

17.2.       As sanções previstas nesta seção poderão ser impostas cumulativamente
com as demais.

 

17.3.       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.

 

17.4.       As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
ao(à) CONTRATADO(A), se houver, ou cobradas judicialmente.

 

17.5.         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.

 

17.6.         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.

 

17.7.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/93.

 

17.8.         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.
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17.9.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

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

 

17.11.       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.

 

17.11.1.  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.

 

17.12.       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.

 

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

 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

 

18.1.       As intimações dos atos do certame seguirão as prescrições do art. 109, §
1°, da Lei n° 8.666/93.

 

18.2.         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”.

 

18.3.       O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste edital e de
outros assuntos relacionados a presente licitação serão divulgados mediante
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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.

 

18.4.       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.

 

18.5.       Não haverá inabilitação ou desclassificação por formalismos irrelevantes,
conforme julgamento da Comissão de Licitação.

 

18.6.         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.

 

18.7.         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.

 

18.8.       Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração das
propostas.

 

18.9.         Havendo divergência entre a redação de cláusulas do Projeto Básico
(ANEXO I) e a deste instrumento convocatório, prevalecerá esta última.

 

18.10.     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.

 

18.11.     É competente o Foro do Juízo Federal em Maceió - Seção Judiciária de
Alagoas, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.

 

18.12.     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 17.
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18.13.     São partes integrantes desta Tomada de Preços:

 

ANEXO I – Projeto Básico;

ANEXO I-A –Normas e Procedimentos para Execução dos Trabalhos;

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, 14 de maio de 2019.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I
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PROJETO BÁSICO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS)

Construção do Cartório da 16ª Zonaa Eleitoral -  São José da Laje/AL

 

 

1. Objeto:

Contratação de empresa especializada para a elaboração de
projetos Complementares(Básicos e Executivos) para
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do município
de São José da Laje/AL, tomando como base o Projeto
Arquitetônico existente, doravante chamado de Anexo I-F.

2. Local de
Prestação dos
Serviços:

Terreno situado na Praça Osman Costa Pino, s/n, Centro,
São José da Laje/AL.

 

 

 

 

3. Justificativa:

3. Trata-se da contratação dos Projetos
Complementares(Básicos e Executivos) para a futura
construção do Cartório da 16ª Zona eleitoral do
município de São José da Laje/ 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. 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. 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. São consideradas relevantes as seguintes parcelas do
objeto:

1. Engenharia Civil – Engenheiro Civil com acervo
técnico de cálculo estrutural e projetos de
instalações hidrossanitárias de edificações com no
mínimo 104,00m² de área construída com
complexidade semelhante à deste objeto;
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4.Habilitação

/qualificação
Técnicas:

2. Engenharia Mecânica – Engenheiro Mecânico
com acervo técnico de projetos de climatização de
edificações com, no mínimo, 104,00m² de área
construída com complexidade semelhante à deste
objeto.

4. 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
serviços, seus diretores ou seus sócios.

4. 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. 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. 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. 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. 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. Os projetos deverão ser aprovados pela
CONTRATANTE.

5. Os projetos deverão indicar todos os elementos
necessários à realização da obra. Deverão ser
apresentados os seguintes produtos:

1. Representação gráfica, em escala adequada com
plantas baixas, cortes e vistas necessários à
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completa compreensão dos serviços a serem
executados e materiais empregados na obra civil,
bem como todos os detalhes construtivos
necessários;

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;

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.

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:

1. Mediana de preços do SINAPI;
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;

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);

4. Revistas especializadas no ramo.
5. Composição dos encargos sociais de horistas e

mensalistas.
5. Os produtos a serem entregues em cada etapa são:

1. Anteprojeto:
1. Pranchas de desenho com os detalhes iniciais

do projeto(partido adotado), apenas uma
cópia;

Relatório com os materiais e equipamentos a serem
adotados, com custos comparativos e benefícios. A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à administração;

1. Relatório comparativo dos sistemas(se for o caso) a
serem projetados, com custos comparativos de gastos
com energia, investimentos e manutenção. A
fiscalização irá escolher a opção mais viável à
administração;

2. Orçamento estimativo.
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5. Serviços a
Serem
Realizados:

3. Projetos Complementares(Básicos/Executivos):
1. Orçamento detalhado em nível de projeto

básico(Art. 6º da lei 8.666/93);
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);

3. Composição dos custos unitários(CCU) de todos
os itens de serviços;

4. Composição das taxas de BDI(edificação e
equipamentos)

5. Composição dos encargos sociais de horistas e
mensalistas(SINAPI);

6. Caderno de especificações técnicas;
7. ART/RRT de todos os projetos;
8. ART/RRT da planilha orçamentária.

 

5. ETAPAS DE PROJETO
1. Estudo Preliminar

1. O Estudo Preliminar é compreendido pelas
representações da ideia proposta que
permitam a visualização da distribuição
espacial e da volumetria do conjunto

2. Anteprojeto
1. O Anteprojeto é o conjunto de elementos

necessários e suficientes, com nível de
precisão adequado, para caracterizar a obra;

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;

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 Projeto Básico

5.6.3.1 O Projeto Básico 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;
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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;

1. 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;

2. 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;

3. 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.

1. Projeto Executivo
1. O projeto Executivo 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;

2. O Projeto Executivo deverá apresentar todos os
elementos necessários à realização do
empreendimento, detalhando todas as interfaces
dos sistemas e seus componentes;

3. 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 Elétrico, Luminotécnico e cabeamento
estruturado;

5.7.2 Projeto de prevenção Contra Incêndio, Pânico e SPDA;

5.7.3 Projeto de Climatização; 5.7.4 Projeto Hidrossanitário e
Reúso;
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 5.7.5 Projeto Estrutural e de Fundação;

 5.7.6 Projeto de Segurança, Alarme, CFTV;

 5.7.7 Caderno de Encargos(Planilha e Especificação);

 5.7.8 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);

5.7.9 Sondagem do terreno:

5.7.9.1 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. Compatibilização de todos os projetos:
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;

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.

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. 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.

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
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6. Apresentação
de Material
Gráfico e
Documentos:

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. Os desenhos e documentos conterão na parte inferior
ou superior, no mínimo, as seguintes informações:

1. Identificação da CONTRATANTE;
2. Identificação da CONTRATADA e do autor do

projeto: nome, registro profissional e assinatura;
3. Identificação da edificação: nome e localização

geográfica;
4. Identificação da etapa de projeto;
5. Identificação do documento: título, data da

emissão e número de revisão;
6. Demais dados pertinentes.

6. A elaboração dos projetos deverá atender também às
seguintes Normas e Práticas Complementares:

1. Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de
Edifícios Públicos Federais;

2. Normas da ABNT e do INMETRO;
3. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas

Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionárias de serviços públicos;

4. Instruções e Resoluções dos Órgãos dos Sistemas
CONFEA e CAU/BR.

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
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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.

7.1 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. 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. 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. 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. 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. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de
elaboração dos Serviços devem ser submetidos à
avaliação do TRE/AL;

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. A aprovação dos serviços não eximirá das
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7. Orientações
Gerais

responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinentes às atividades
profissionais;

7. 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. 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. Honorários: para efeito de remuneração na prestação
de serviços em projetos arquitetônicos e/ou
complementares, os valores referenciais estão listados
no Anexo I-C – Tabela Referencial  de Honorários.

 

7. 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

8.1 As propostas deverão contemplar Planilha Orçamentária
detalhada com preço total para a execução dos serviços
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8. Valor
Estimado da
Aquisição

objeto deste Projeto Básico, conforme estabelecido na
planilha de preços.

 

(referências em Anexo I-G)

9. Legislação,
Normas e
Regulamentos:

9. A Empresa Contratada deverá observar, no que for
aplicável:

1. As normas internacionais consagradas editadas
pela ASTM – American Society for Testing and
Materials – e pela DIN – Deutsches Institut fur
Normung;

2. Os regulamentos das empresas concessionárias;
3. As prescrições e recomendações dos fabricantes;
4. As normas regulamentadoras do Ministério do

Trabalho;
5. As práticas SEAP – Projetos, Construção e

Manutenção;
6. As qualificações de materiais do Programa

brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP_H);

9. Demais leis, decretos, regulamentos, portarias e
normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive
por suas subcontratadas.

9. 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. 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. 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. 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
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órgãos competentes, da(s) licença(s) para execução dos
serviços e as aprovações, consultada a unidade requisitante.

 

 

 

10. Prazo de
Entrega

10. 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. Os serviços deverão obedecer o Cronograma Físico-
Financeiro de execução.

10. 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. Seção de Manutenção e Reparos.
14. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida

previamente com o TRE/AL antes da execução dos
serviços correspondentes.

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. Serão realizadas reuniões de trabalho entre o
CONTRATANTE, através de seu representante
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14. Unidade
Fiscalizadora

/Pagamento

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. 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

14. 8.666/93.

15. Durante a elaboração dos projetos, a CONTRATADA
deverá:

1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas
as disposições e acordos relativos à legislação
social e trabalhista em vigor;

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. Os projetos deverão cumprir as seguintes diretrizes:
1. Solução construtiva racional, elegendo sempre que

possível sistema de modulação e padronização
compatíveis com as características do
empreendimento;

2. Soluções de sistemas e componentes da edificação
que ofereçam facilidades de operação e
manutenção;

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;

4. Apreender as aspirações da CONTRATANTE em
relação ao empreendimento;

5. Considerar a área de influência do
empreendimento, relacionada com a população e
região a serem beneficiadas;

15. 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. Se houver associação de materiais, equipamentos e
serviços, a especificação deverá compreender todo o
conjunto, de modo a garantir a harmonização entre os
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15.
Observações

elementos e o desempenho técnico global.
15. As especificações técnicas deverão considerar as

condições locais em relação ao clima e técnicas
construtivas a serem utilizadas.

15. As especificações técnicas não poderão reproduzir
catálogos de um determinado fornecedor ou fabricante,
a fim de permitir alternativas de fornecimento.

15. As especificações de componentes conectados a redes
de utilidades públicas deverão adotar rigorosamente os
padrões das concessionárias.

15. A utilização de especificações padronizadas deverá
limitar-se às especificações que somente caracterizem
materiais, serviços e equipamentos previstos no
projeto.

15. 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.

15.10 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.

15.11. 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.

15.12. A equivalência de componentes da edificação será
fundamentada em certificados de testes e ensaios realizados
por laboratórios idôneos, aceitos pela CONTRATADA.

15.13. 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.

15.14 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.
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16. Documentos
disponíveis aos
Licitantes

16. Croqui com localização do imóvel (Anexo I-F).
16. Projeto Arquitetônico existente, doravante chamado de

(Anexo I-F).

 

 

 

 

Maceió/AL, 22 abril 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-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;

Edital 22 (0541558)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 861



 

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;

4.0.             Antes do início dos serviços a Empresa Contratada deverá apresentar os
equipamentos a serem utilizados com a listagem dos respectivos números de série e
os laudos de calibração e aferição emitidos por empresa credenciada legalmente para
este fim. Após, tais equipamentos serão avaliados quanto ao estado de conservação e
funcionamento pela Fiscalização;

5.0.             Os laudos de aferição e calibração dos equipamentos deverão ter data
inferior a seis meses à data de apresentação à Fiscalização;

6.0.             A Empresa Contratada deverá executar, conforme previsão da NBR-6484,
NBR 6497, NBR 8036 de 03 (três) furos de sondagem pelo processo de
percussão – SPT, com até 15 m de profundidade, sem circulação de água, realizados
no local indicado conforme Anexo IV do termo de referência;

7.0.             As perfurações deverão ter diâmetro de 2¹/²” (duas polegadas e meia),
sendo executado, de metro em metro, o “ensaio de penetração dinâmica”.;

8.0.             Deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de
amostrador padronizado de 34,9mm e 50,8mm de diâmetros interno e externo,
respectivamente.;

9.0.             As amostras de solo coletadas ao longo do perfil de sondagem deverão ser
acondicionadas em sacos plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local
protegido e ventilado por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da
FISCALIZAÇÃO;

10.0.           Caso seja encontrado o lençol freático, seu nível deverá ser medido 24
(vinte e quatro) horas após sua detecção;

11.0.           Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora
da sondagem, devidamente identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO;

12. O projeto de cálculo estrutural de concreto armado deverá conter no mínimo
todos os desenhos e informações necessárias ao entendimento e execução das
obras e ou serviços;

12. Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;
12. Locações;
12. Plantas baixas de forma e de armação dos respectivos pavimentos;
12. Indicação do fck do concreto;
12. Indicação de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria;
12. Listagem de ferros por folha; indicar separadamente os resumos de ferro

referentes à infraestrutura e à superestrutura; indicar apenas as quantidades
reais de material empregado não considerando as perdas;

12. Carregamento das lajes, quando houver;
12. Detalhamento das infraestruturas/baldrames;
12. Detalhamento de pilares e vigas com formas e armações;
12. Cortes, detalhes específicos;
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12. Perspectivas;
12. Locação e detalhamento de juntas de dilatação e de concretagem;

 

12. Especificações gerais;
12. Quantitativos e memorial do cálculo estrutural;

O projeto estrutural deverá ser elaborado seguindo as exigências das Normas Técnicas
da ABNT vigentes e demais normas pertinentes.

 

 

Maceió/AL, 22 de abril 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-B

 

APRESENTAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DOCUMENTOS

 

1. Após a execução das perfurações, a Empresa Contratada deverá apresentar:
1. Relatório final de sondagem de cunho técnico e gerencial registrado no

CREA, onde deverá constar uma breve descrição das atividades
desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas –
laudos de sondagem incluindo perfis de sondagem (logs de sondagem),
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planta de localização dos furos de sondagem SPT e do RN Referencial de
Nível – utilizado para as cotas altimétricas. que deverão ser produzidos e
apresentados conforme as normas técnicas estabelecidas e as disposições
do TRE/AL;

1. Os perfis devem indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as
cotas, o índice de resistência à penetração dos 30 cm iniciais e finais por
metro, a posição das amostras, a classificação do material, o nível d'água, se
encontrado, além de outras informações julgadas necessárias ou solicitadas
pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável técnico pelo projeto de
fundações;

1. O relatório deverá ser assinado por engenheiro geotécnico ou geológo, com
indicação de seu número de CREA;

1. Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em
meio digital, em software MS Word, A Contratada deverá fornecer um
pendrive contendo o projeto completo PLOTADO e em DWG, Autocad 2011
ou 2012, e dois jogos de cópias assinadas e aprovadas quando for o caso de
exigência dos poderes públicos e a ART devidamente assinada e paga, bem
como a memória de calculo impressa e devidamente assinada.

2. O RELATÓRIO TÉCNICO FINAL deve conter, no mínimo, os seguintes tópicos:

a. Objeto;
b. Finalidade;
c. Período de execução;
d. Localização;
e. Origem (Datum);
f. Descrição do levantamento ou do serviço executado;
g. Precisões obtidas;
h. Quantidades realizadas;
i. Relação da aparelhagem utilizada;
j. Equipe técnica e identificação do responsável técnico (ART);

k. Documentos produzidos;

 

3. 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.

4. 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.

 

 

Edital 22 (0541558)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 864



Maceió/AL, 22 de abril 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-C

 

Planilha Orçamentária

 

 

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA
VALOR

 UNITÁRIO

em R$

VALOR
TOTAL DO
ITEM

em RS

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e
cabeamento Estruturado 208m²  

02 Projeto de Prevenção Contra
Incêndio, pânico e SPDA 208m²  

03 Projeto de Climatização 208m²  
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04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²  

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²  

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²  

07 Caderno de Encargo(Planilhas e
Especificações) 208m²  

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil) 208m²  

09
Perfuração de Sondagem a
percussão SST(03 pontos com + ou
– 15 m de profundidade)

45 m  

 

VALOR DO
CONTRATO SEM BDI  

BDI  

VALOR DO
CONTRATO COM BDI  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

ANEXO I-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR
( R$)

15
DIAS

30
DIAS

45
DIAS

TOTAL
PARCELA

01
Projeto Elétrico,
Luminotécnico e cabeamento
Estruturado

 
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 Estrutural e de
Fundação

Projeto Segurança, alarme,
CFTV

 

 100,00  100,00

    

06 Projeto Segurança, alarme,
CFTV  

 100,00  100,00

    

07 Caderno de Encargo(Planilhas
e Especificações)  

100,00   100,00

    

08
PGRCC(Plano de
Gerenciamento de Resíduos
da Construção Civil)

 
  100,00 100,00

    

09
Perfuração de Sondagem a
percussão SST(03 pontos
com + ou – 15 m de  

  100,00 100,00
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profundidade)     

 

VALOR DO
CONTRATO SEM

BDI
   

BDI    

VALOR DO
CONTRATO COM

BDI
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-E

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

 

 

A CUSTOS INDIRETOS  

AC ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL  
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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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QUADRO RESUMO PROJETO COMPLEMENTAR – 16ª ZE – SÃO JOSÉ
DA LAJE – AL – PA nº 0003590-51.2018

TIPOS  DE  PROJETOS VALOR
SEM BDI

BDI DE
29,07%

VALOR MÉDIO
INCLUSO BDI

Projeto elétrico, luminotécnico e
cabeamento estruturado

R$
1.298,95 R$ 377,61 R$ 1.676,56

Projeto de prevenção contra
incêndio, pânico e SPDA R$ 769,23 R$ 223,61 R$ 992,84

Projeto de climatização R$ 834,04 R$ 242,46 R$ 1.076,50

Projeto hidrossanitário e reúso R$
1.340,00 R$ 389,54 R$ 1.729,54

Projeto estrutural e de fundação R$ R$ 593,13 R$ 2.633,50

 

 

 

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

 

 

 

 

ANEXO I-G

 

Planilha com Decomposição da Estimativa de Custos

 

 

 

 

 

ANEXO I-
H

 

Planilha
de BDI
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Projeto estrutural e de fundação 2.040,37 R$ 593,13 R$ 2.633,50

Projeto de segurança, alarme e
CFTV R$ 539,34 R$ 156,79 R$ 696,13

Caderno de encargo R$
2.585,17 R$ 751,51 R$ 3.336,68

PGRCC (Plano de Gerenciamento
de Resíduos da Constr.Civil) R$ 849,66 R$ 247,00 R$ 1.096,66

Perfuração de sondagem R$
4.449,67 R$ 1.293,52 R$ 5.743,19

TOTAL R$
14.706,44

R$
4.275,16 R$ 18.981,60

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%

Edital 22 (0541558)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 872



   

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

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

 

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.
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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.)

 

 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

 

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 02/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
supervenientes.
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____________, ______ de _____________ de 2019.

 

 

 

 

___________________________________________________

(assinatura do Licitante)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
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ANEXO IV

 

MINUTA DE CONTRATO

 

CONTRATO Nº XX/2019

Procedimento SEI nº 0003590-51.2018.6.02.8000

 

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(Básicos e Executivos) para
Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral, do município de São José da Laje/AL,,
com fulcro na Lei nº 8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 15.787/2017  e no Edital da
Tomada de Preços nº 02/2019 , 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
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no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, Jurisprudência,
Resoluções.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços visando a elaboração de projetos
Complementares(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral, do município de São José da Laje/AL, conforme especificações constantes no
edital da Tomada de preços nº 02/2019 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 0003590-
51.2018.6.02.8000, decomposto da seguinte forma:

 

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA
VALOR

 UNITÁRIO

em R$

VALOR
TOTAL DO
ITEM

em RS

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e
cabeamento Estruturado 208m²  

02 Projeto de Prevenção Contra
Incêndio, pânico e SPDA 208m²  

03 Projeto de Climatização 208m²  

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m²  

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m²  

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m²  

07 Caderno de Encargo(Planilhas e
Especificações) 208m²  
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08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil) 208m²  

09
Perfuração de Sondagem a
percussão SST(03 pontos com + ou
– 15 m de profundidade)

45 m  

 

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.

 

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.
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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,
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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:

 

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
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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);

 

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;
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17) Fazer uso de técnicas pertinentes as práticas de SUSTENTABILIDADE conforme
NORMAS vigentes e resolução do CNJ;

 

18) 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 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;
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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;
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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.

 

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;

Edital 22 (0541558)         SEI 0003590-51.2018.6.02.8000 / pg. 884



 

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 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.
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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.

 

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.
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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

 

ANEXO V 

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
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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  
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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 02/2019

 

 

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 02/2019, 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 02/2019, 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 02/2019, 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
02/2019, 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 02/2019, antes da adjudicação do objeto da
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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)

 

 

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO PRÉVIO

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

 

 

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.
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__________________________________

Responsável Técnico

 

 

CPF nº __________ e RG nº ________________

 

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO ASSUMINDO TODOS OS ÔNUS

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

 

 

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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Em 15 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/05/2019, às 09:45, 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
0541558 e o código CRC 345CFD7D.
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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: 15/05/2019 09:53 AM

 Assunto: aviso de licitação para publicação no dia 16/05/2019
  

 
Prezado senhor,
 
Segue, em anexo, o gabarito relativo ao aviso de licitação da  Tomada de Preços nº 02/2019, para publicação em
jornal do dia 16/05/2019, para contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos
Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral .
 
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 02-2019.doc

Tamanho:
36k

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.
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DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO nº 04/2019. CONVENENTES: TRF da 4ª Região e FACULDADE E ESCOLA TÉCNICA
ALCIDES MAYA. OBJETO: Estágio junto ao Tribunal. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
nº 8.666/93. VIGÊNCIA: 14/05/2024. P.A. 0003603-27.2019. ASSINATURA: Márcio Bernardes
Jardim, Diretor Administrativo, em 14/05/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

Proc. SEI nº 0003590-51.2018.6.02.8000. Objeto: contratação empresa especializada para a
elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do
Cartório da 16ª Zona Eleitoral. Data da entrega dos envelopes e abertura da habilitação:
dia 03/06/2019, 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, 14 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE PENALIDADE

Referente ao PAD 10995/2017, que trata da aplicação de penalidades em conformidade
com Edital de Pregão Eletrônico n. 52/2017. Orgão: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. Empresa: CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA EIRELI - EPP, CNPJ: 28.224.893/0001-
78. Penalidades: a) impedimento de licitar e de contratar com a União, bem como
descredenciamento do SICAF pelo período de 01 (um) ano, em conformidade com o Item
17.3, alínea b e pela dosimetria prevista no § 2º do art. 2º da Portaria 364/2017 - TRE/AM,
isto é, 6 (seis) meses, acrescido de igual período (seis meses) para cada ocorrência
imputada; b) multa pela inexecução total da Nota de Empenho 2018NE000463, no valor de
R$ 192,92 (cento e noventa e dois reais e noventa e dois centavos) que corresponde ao
percentual de 10% do valor da nota de empenho, conforme item 17.3, alínea b, do Edital
do Pregão Eletrônico 52/2017. Determina: cancelamento da Nota de Empenho
2018NE000463. Data da decisão: 25 de abril de 2019.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO PAD n.º 6.351/2019. OBJETO: XV CONBRASCOM 2019. FAVORECIDO: FÓRUM
BACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação
02.122.0570.20GP.0029. VALOR: R$ 820,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira,
em 15/05/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 124/2018, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa RCS TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Alteração
Qualitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, inciso I, "a" da Lei n.º 8.666/93. PAD:
2.952/2019. ASSINATURA: 15/05/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo
TRE/BA e o Sr. Rodrigo da Costa Silva, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2019 - UASG 70025

Nº Processo: : 0007614-75.2018. Objeto: Serviços de manutenção corretiva em portões
eletrônicos de correr e basculantes e cancelas. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
16/05/2019 das 13h00 às 17h59. Endereço: Praça Municipal de Brasília, Quadra 02, Lote 6,
Sala 208, Setor de Indústrias Gráficas - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70025-5-00010-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 16/05/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Havendo
divergência entre as especificações do edital e as do Comprasnet, prevalecerão as do
Ed i t a l .

HERACLITO CARLOS VIEIRA FREITAS
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/05/2019) 70025-00001-2019NE000029

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - UASG 70015

Nº Processo: 4622/2019. Objeto: Prestação de serviço de telefonia fixa comutada
(STFC) na modalidade LDN - Longa Distância Nacional.. Total de Itens Licitados: 4.
Edital: 16/05/2019 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do
Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70015-5-
00028-2019. Entrega das Propostas: a partir de 16/05/2019 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/06/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Senhores licitante, ocorrendo divergência
entre a descrição do serviço constante no código SIASG (CATSER) e no Termo de
Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último. A fim de tornar mais ágil
a fase de habilitação, favor observar o disposto no item 9.10 do edital..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 15/05/2019) 70015-00001-2019NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Por se encontrar em local incerto e não sabido, o Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão NOTIFICA a empresa SOFIA AQUINO SOARES - ME, CNPJ: 28.757.445/0001-30,
por intermédio do seu representante legal, sobre a aplicação da penalidade administrativa
de impedimento de licitar e contratar com a União e seu descredenciamento no SICAF pelo
prazo de 02 (dois) anos, em razão de descumprimento total das obrigações assumidas
perante o Tribunal. A empresa fica também notificada da anulação da nota de empenho
2018NE001793 e do cancelamento da ata de registro de preços nº 75/2018.

O prazo para interposição de eventual recurso será de 05 (cinco) dias úteis a
contar da publicação deste edital de notificação, conforme previsto no Termo de
Referência constante do Processo Administrativo Digital nº 012961/2018. Na ausência de
manifestação da contratada, será dado prosseguimento ao registro de sanção. Os autos do
Processo nº 012961/2018 encontram-se com vista franqueada aos interessados.

São Luís, 15 de maio de 2019.
ANDRÉ MENEZES MENDES

Diretor-Geral

AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão torna público a aplicação à Empresa
VITÓRIA LOGÍSTICA LTDA, CNPJ: 30.957.312/0001-59, da penalidade de Impedimento de
licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de 06 (seis)
meses, em razão de descumprimento de cláusulas editalícias e contratuais assumidas
perante o TRE-MA, conforme previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, art.28 do Decreto
5.450/2005 e Acórdão 754/2015 - Plenário do TCU. Início da sanção em 11/03/2019 e
término em 10/09/2019.

CLEONES CARVALHO CUNHA
Presidente do Tribunal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2019NE000309. Data de emissão: 30/04/2019. Espécie: Empenho de despesa. Processo
Administrativo Digital n.º 4928/2019. Objeto: Serviços necessários à realização do evento
"Teste em Campo Regional do Sistema de Filiação Partidária", que ocorrerá no período de
07 a 09/05/2019. (ARP 72/2018). Valor: R$ 2.328,00. Credor: Edna M Pereira. (CNPJ:
05.517.765/0001-17).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Adm. nº 7089/2018. OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento do Cartório
Eleitoral da 29ª ZE - São José do Rio Claro/MT. Favorecidos: Dari Norberto Sonnenberg e
Rejane Buss Sonnenberg, CPF: 321.715.871-72 e 404.880.551-72, respectivamente.
Fundamento Legal: Art. 24, X, Lei nº 8.666/93. Vigência: 60 meses, a partir de 05/06/2019.
Valor Mensal: R$1.555,00. Autorização: Mauro Sérgio R. Diogo, Diretor-Geral do TRE-MT, e
Ratificação: Des. Gilberto Giraldelli, Presidente do TRE-MT.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PAe nº 587/2019. Objeto: Curso in company de formação de pregoeiros, comissão
permanente de licitação e equipe de apoio, com 20 a 40 vagas, duração de 42 horas.
Favorecido: Licitamaster Cursos e Eventos - CNPJ 27.199.161/0001-03. Valor: R$ 9.200,00
(nove mil e duzentos reais). Fundamento Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei nº
8.666/93. Ação: 01.14.111.02.122.0570.20GP.0051. Elemento:3.33.90.46. Autorização:
Mauro Sérgio R. Diogo, Diretor-Geral/TRE-MT; e Ratificação: Des. Gilberto Giraldelli - Pres.
do TRE-MT.

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE ANULAÇÃO

PAe nº 6274/2019
O TRE-MT torna público a anulação do reconhecimento de DISPENSA DE

LICITAÇÃO (Doc. 26663/2019), relativa à locação de imóvel para funcionamento do Cartório
Eleitoral da 53ª ZE - Querência-MT.

Cuiabá-MT, 15 de maio de 2019.
RAFAEL ZORNITTA

Secretário

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 9/2019

O TRE/MT torna público o resultado do Pregão nº 09/2019. PAe nº 8416/2018.
Objeto: Prestação de serviços de lavagem de veículos e borracharia. Adjudicada: Fidelity
Auto Center Eireli - CNPJ/MF: 18.968.010/0001-09 - v. anual estimado R$ 17.337,7000.

Cuiabá-MT, 14 de maio de 2019.
EDUARDO VIEIRA DE ARAÚJO

Coordenador

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo SEI nº 0001640-91.2019.6.12.8000. ARP n.º 53/2019. OBJETO:
Fornecimento de alimentação (lanches diversos, bebidas e afins) para atender as sessões
plenárias do Tribunal Regional Eleitoral de MS. Fundamentação. Pregão 13/2019.
Contratada: PRIME BUFFET MS LTDA. CNPJ: 10.426.851/0001-54. Valor total: R$ 14.048,00
Assinatura: 14/05/2019. Vigência: 14/05/2019 a 31/12/2019. Assinam: Hardy Waldschmidt,
Diretor-Geral do TRE/MS e Maria Celena de Souza da Silva, representante legal da
empresa.

EXTRATO DE CONTRATO

Proc. Administrativo SEI nº 0009198-85.2017.6.12.8000. 1º Termo de Alteração Contratual
n.º 30/2019. OBJETO: Prestação de serviços de veiculação (publicação) de atos oficiais e
não-oficiais de interesse do TRE/MS em empresa jornalística de grande circulação no
Estado de Mato Grosso do Sul. Fundamentação Legal: PG nº 19/2018. Contratada:
QUALIDADE EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA. CNPJ: 05.042.060/0001-90. Valor total: R$
19.350,00. Assinatura: 14/05/2019. Vigência: 14/05/2019 a 13/05/2020. Assinam: Hardy
Waldschmidt, Diretor-Geral do TRE/MS e Jaime Valler Filho, representante legal da
empresa Qualidade Empresa Jornalística Ltda.
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CPRM e Defesa 
Civil trabalham na 
elaboração de mapa 
de risco do Pinheiro

Técnicos da Defesa Civil 
Nacional e Municipal 
e do Serviço Geológico 

do Brasil (CPRM) iniciaram 
os trabalhos de elaboração 
do Mapa de Áreas de Risco 
dos bairros Bebedouro, Mu-
tange e Pinheiro. Na terça-
-feira (14) e na manhã de on-
tem (15), na sede da Defesa 
Civil, no bairro do Pinheiro, 
os profissionais se reuniram 
para discutir os dados apre-
sentados no laudo da CPRM 
e definir quais as áreas mais 
críticas.

Segundo Armin Braum, 
diretor do Centro Nacional 

SECOM MACEIÓ

Documento atualizado vai apontar 
novas áreas afetadas e orientar ações 
a serem adotadas pela prefeitura

Profissionais se reuniram 
para discutir o laudo do 
fenômeno geológico e definir 
quais áreas são mais críticas

de Gerenciamento de Ris-
cos e Desastres (Cenad), a 
construção do mapa é funda-
mental para definir quais as 
principais áreas de risco nos 
bairros afetados pelo proble-
ma e, a partir deste mapa, 
construir as ações que de-
vem ser adotadas na região 
pela Defesa Civil.

“Estamos construindo o 
Mapa de Risco e categori-
zando as principais áreas 
de risco. Analisando onde 
o risco é mais alto, onde as 
pessoas podem permanecer. 
Este trabalho está sendo 
feito a partir do relatório da 

Com este trabalho con-
junto, a Prefeitura de Ma-
ceió terá informações sobre 
os danos em cada área e 
a intensidade dos riscos, 
podendo adotar medidas 
com a Defesa Civil Nacio-
nal. “Este mapa será ela-
borado com base nos dados 
apresentados na audiência 

pública, realizada em 8 
de maio. O objetivo é tra-
balhar um mapa que seja 
consistente e adotar as 
medidas necessárias. Além 
disso, esse documento pre-
cisa ser entendido pela po-
pulação e pela Defesa Ci-
vil Municipal”, reforçou o 
secretário-adjunto especial 

da Defesa Civil, Dinário 
Lemos.

Na terça-feira, o general 
de Brigada Carlos Duarte 
Pontual de Lemos, coman-
dante da 10ª Brigada de 
Infantaria Motorizada, e 
o tenente-coronel Cláudio 
Gadelha Fernandes, co-
mandante do 59º Batalhão 

de Infantaria Motorizado, 
também  participaram da 
reunião de atualização do 
mapa de risco do Pinheiro.

Segundo os profissionais 
envolvidos no trabalho, a 
intenção é definir as áreas 
de risco e as ações neces-
sárias nos bairros afetados 
ainda esta semana.

Ações devem ser definidas ainda esta semana
Prêmio Aberje

Há mais de 50 anos, o Prêmio Aberje reconhece e premia os 
profissionais e as organizações que mais se destacam na área 
da Comunicação Corporativa. Em 2019, a premiação, com o 

objetivo de promover e divulgar os esforços e as iniciativas nesse 
segmento em todo o país chega à sua 45ª edição e já está com as 
inscrições abertas. Elas vão até o dia 5 de julho. Inscrições até o dia 
31 de maio têm 15% de desconto. Em um total de 15 categorias, a 
premiação traz novidades para este ano, ao reformular e reorganizar 
pontos focais em três eixos: TEMA, PÚBLICOS e MEIOS. Outra 
novidade é que a comunicação de campanhas ou projetos de Diver-
sidade ou Compliance ganharam categorias próprias. Além disso, o 
público influenciador também foi incluído junto com imprensa. Mais 
informações sobre as etapas do prêmio, formato de entrega e defesa 
dos trabalhos, requisitos e critérios de julgamento e premiação: www.
aberje.com.br/premio.

SELEÇÃO DE ESTUDANTES
O Sorriso de Plantão realiza, pela segunda vez, o processo seletivo 
para estudantes de comunicação e áreas afins, que residam em 
Maceió. As inscrições estão abertas e acontecem até 4 de junho. A 
seleção busca fomentar a prática jornalística, gerenciamento de redes 
sociais e criação de produtos gráficos. Estão aptos a participar do 
projeto estudantes de faculdades e universidades públicas e privadas. 
Para o segundo edital do setor de comunicação, são ofertadas três (3) 
vagas, com foco na produção de textos, peças para postagens, admin-
istração das mídias sociais e site do Sorriso. O trabalho tem caráter 
voluntário e o processo seletivo conta com duas etapas: um pequeno 
questionário sobre a atuação no projeto, incluído no formulário de 
inscrição, e uma entrevista. O edital está disponível no site do projeto 
http://www.sorrisodeplantao.com.br/.

 VOTO ELETRÔNICO NA ABI
A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) está em processo eleitoral 
e utilizará o sistema de votação on line.  Na manhã desta quinta-feira 
(dia 16/5), os associados em dia com suas mensalidades receberão, 
em seus e-mails, uma mensagem contendo sua matrícula na ABI, seu 
código/senha, instruções como se realizará a votação e um link para 
a página de votação. A partir das 10h às 20h, o sistema de votação 
estará no ar para receber os votos dos associados. Na primeira tela, 
o associado deverá colocar seu CPF, o número de matrícula e o seu 
código/senha. Por questões de segurança, este código/senha será 
gerado de maneira aleatória. Embaixo desta tela aparecerá uma 
caixinha com a expressão “entrar”. Clicando nela, você será encamin-
hando para o segundo passo. Mais detalhes no site da instituição 
http://www.abi.org.br/.

 LANÇAMENTO

CPRM, com base nas infor-
mações de danos e nas áreas 
mais críticas, na experiência 
da Defesa Civil do Municí-
pio, entre outros fatores. A 
gente está fazendo um mapa 
que vai priorizar os locais 
que oferecem mais riscos”, 

esclareceu Armin Braum.
Na reunião de terça-

-feira, na sede da Defesa 
Civil, para a atualização 
do mapa de risco do Pinhei-
ro, Mutange e Bebedouro, 
ele explicou ainda que este 
Mapa de Risco vai nortear 

as ações de Defesa Civil que 
devem ser adotadas nas re-
giões. “As ações de Defesa 
Civil são contínuas, mas a 
retirada de moradores de 
áreas de risco depende da 
definição desse mapa”, dis-
se.

Acaba de ser lançado o livro “45 do Primeiro Tempo” do jornalista Patrick 
Santos (foto), que durante anos esteve à frente do programa de política 
3 em 1 da Jovem Pan. Este é seu primeiro livro, que é um convite para 
uma discussão mais ampla sobre a intimidade do homem moderno, e 
um olhar mais sensível e humano para o sentido da vida, trás um pouco 
das inquietações que estamos vivendo nesta era de urgências”, conta 
Patrick Santos. A orelha foi escrita pelo amigo e jornalista da Globo 
Pedro Bassan.
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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-
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Memorial Descritivo (sugestão) 
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precos/2019/tp_012019_memorialdescritivo.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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DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
À CPL,
para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/05/2019, às 16:10, 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
0542866 e o código CRC D18CB9A0.
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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
(0550746), 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 17:59, 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 17:59, 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
0550750 e o código CRC 7C07B030.

0003590-51.2018.6.02.8000 0550750v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2019.
 
À ACAGE.
Sra. Assessora,
Tendo em vista o Despacho CPL 0550750, faço

remessa dos autos a essa assessoria para conhecimento e
análise da planilha de composição de preços apresentada pela
licitante MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E
PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS EIRELI - EPP, CNPJ
20.657.083/0001-01 (v. 0550748), retornando-os após à
Comissão Permanente de Licitação.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/06/2019, às 15:56, 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
0551751 e o código CRC D6E83B1D.

0003590-51.2018.6.02.8000 0551751v1
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PROCESSO : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : Análise. Planilhas. TP nº 02/2019.

 

Parecer nº 1101 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
 
Os autos foram encaminhados pelo Senhor

Secretário de Administração para análise da planilha de
composição de preços apresentada pela licitante MASTER
ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE
ARGAMASSAS EIRELI - EPP, CNPJ 20.657.083/0001-01
(0550748), relativa à Tomada de Preços nº 02/2019, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada para a
elaboração de projetos Complementares (Básicos e
Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona
Eleitoral.

Em análise da citada proposta (0550748),
observamos:

BDI - Na página 63 do citado documento, a
empresa informou receita bruta dentro da faixa de R$
900.000,01 a R$ 1.080.000,00, com percentuais de 4,23% para
ISS, 0,32% para PIS e 2,07% para COFINS, compatíveis com o
antigo Anexo IV da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006,
que se relacionava com seu inciso I do § 5ºC do artigo 18
(construção de imóveis e obras de engenharia em geral,
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inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos
e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores).

Ocorre, que, como dito anteriormente, este Anexo
foi alterado pela Lei Complementar nº 155, de 2016, com
efeitos a partir de 01/01/2018, apresentando-se, atualmente,
com menor número de faixas, enquadrando-se a empresa na
4ª faixa, que apresenta percentuais de tributos diferentes das
dispostapela empresa no BDI apresentado.

Outrossim, para verificação dos percentuais de
tributos, é necessário que a empresa apresente o último
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - DAS,
demonstrando seu efetivo pagamento de tributos e
contribuições.

Cronograma físico-financeiro  - No edital,
0541550, existe a previsão de execução de 100% (cem por
cento) do "item 1 - Projetos complementares" nos primeiros
15 dias, enquanto o cronograma apresentado pela empresa
(página 60) dispõe a execução deste item da seguinte
forma: 47,16% em 15 dias, 32,52% em 30 dias e o restante,
20,32% em 45 dias. Assim, entendemos oportuno que a
unidade técnica seja consultada acerca deste descompasso.

Desta forma, recomendamos o retorno dos autos à
Comissão de Licitação para prosseguimento do feito.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 
De acordo.
À Comissão de Licitação.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 05/06/2019, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 05/06/2019, às 18:27, 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
0552113 e o código CRC 71E97898.

0003590-51.2018.6.02.8000 0552113v15
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
À SAD,
 
Senhor Secretário,
 
Considerando o teor do Parecer nº 1101/2019

ACAGE (0552113), solicito o direcionamento dos autos à
unidade técnica para manifestação/esclarecimento com
relação ao(s) prazo(s) de execução dos serviços (cronograma
físico-financeiro).

 
Cordialmente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 06/06/2019, 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
0552674 e o código CRC 461D6223.

0003590-51.2018.6.02.8000 0552674v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
À SMR.
Senhor Chefe,
Em atenção ao Despacho CPL 0552674, encaminho

os autos a essa unidade para se pronunciar sobre o ponto
levantado no Parecer 1101 da ACAGE (0552113).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/06/2019, às 16:51, 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
0552695 e o código CRC DA6B7D0A.

0003590-51.2018.6.02.8000 0552695v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
Em atenção ao Despacho GSAD 0552695, a Seção

de Manutenção e Reparos esclarece que o cronograma físico-
financeiro da empresa está idêntico ao cronograma contido no
Edital, não havendo qualquer descompasso, como mencionado
pela ACAGE, no Parecer 1101 (0552113). A licitante apenas
acrescentou uma linha à tabela do cronograma, a fim de
demonstrar o reflexo do Contrato a cada etapa de 15 (quinze)
dias.

Dessa forma, devolvemos os presentes autos para
continuidade da contratação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 06/06/2019, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0552783 e o código CRC 9D586D76.

0003590-51.2018.6.02.8000 0552783v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2019.
 
 
À CPL
 
Senhor Presidente,
 
Após os esclarecimentos da área técnica, Despacho

SMR 0552783, devolvo os presentes autos para continuidade
do feito.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 06/06/2019, 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
0552835 e o código CRC 33E34F69.

0003590-51.2018.6.02.8000 0552835v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
Senhora Assessora,
 
Em resposta ao parecer nº 1101/2019 (0552113) o

licitante juntou aos autos nova planilha (0005010-
57.2019.6.02.8000) para análise desta unidade técnica, a qual
encaminho neste momento para perquirição de  Vossa
Senhoria.

Desde já agradeço a atenção.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 10/06/2019, às 15:10, 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
0553842 e o código CRC 2B27E849.

0003590-51.2018.6.02.8000 0553842v1
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PROCESSO : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : Análise. Planilhas. TP nº 02/2019.

 

Parecer nº 1135 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de análise da planilhas de composição de

preços apresentada pela licitante MASTER ASSESSORIA,
PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS EIRELI -
EPP, CNPJ 20.657.083/0001-01 ( 0550748), relativa à Tomada
de Preços nº 02/2019, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada para a elaboração de projetos
Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do
Cartório da 16ª Zona Eleitoral.

Após nossa última análise, Parecer nº 1101 / 2019 -
TRE-AL/PRE/ACAGE - 0552113, a SMR ressaltou o equívoco
na interpretação feita por esta Unidade quanto ao
descompasso no cronograma físico-financeiro apresentado
pelo licitante (Despacho SMR - 0552783) e a empresa,
considerando o apontamento acerca da composição do BDI,
apresentou novas planilhas, constante do evento Sei
nº 0553900, que, após análise, observamos que os
percentuais informados não correspondem aos dispostos no
Anexo IV da Lei nº 123, de 14/12/2006, previstos para 4ª faixa
(receita bruta em 12 meses: R$ 720.000,01 a R$
1.800.000,00), conforme tabela a seguir:

Lei nº 123/2006

Percentuais4ª Faixa – Alíquota total de
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14%
(R$ 720.000,01 a R$

1.800.000,00)

Percentuais
informados

pela
empresa

Percentual de repartição dos
tributos

17,80% 2,49% IRPJ -
19,20% 2,69% CSLL -
18,90% 2,65% COFINS 1,81%
4,10% 0,57% PIS/PASEP 0,39%

40,00% 5,60% ISS 3,84%
100,00% 14,00%   
Outrossim, importa registrar que o percentual de

lucro informado, 7,4% (sete vírgula quatro por cento), suporta
a adequação dos percentuais de tributos aos dispostos na
citada Lei, restando, ainda, uma margem de cerca de 4,0%
(quatro por cento), como se observa da simulação a seguir.

BDI
DESPESAS INDIRETAS

Administração Central 3,00%
Outras despesas (seguros, garantias, riscos) 2,07%

Despesas Financeiras 1,23%
Total Despesas Indiretas 6,30%

Lucro/Benefício 4,06%
TRIBUTOS

Imposto Sobre Serviço (ISS) 5,60%
Previdência Social 4,50%

PIS 0,57%
COFINS 2,65%

Total Tributos 13,32%
BDI 0,2769

BDI % 27,69%
Nesse sentido, cabe trazer aos autos alguns

posicionamentos do Tribunal de Contas da União, a seguir:
 
Acórdão nº 2302/2012 - Plenário (trecho
constante da declaração de voto)
“21. Por oportuno, considero pertinente
transcrever alguns trechos dos argumentos da
unidade técnica que a levaram ao
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entendimento supra (grifos acrescentados) :
Entende-se por procedimento formal a
vinculação do certame licitatório
principalmente às leis e aos editais que
disciplinam todos suas fases e atos, criando
para os participantes e para a Administração a
obrigatoriedade de observá-los. O
rigor formal, todavia, não pode ser exagerado
ou absoluto. O princípio do
procedimento formal não quer dizer que se
deva anular o procedimento ou julgamento, ou
inabilitar licitantes, ou desclassificar
propostas diante de simples omissões ou
irregularidades na documentação ou na
proposta, desde que tais omissões ou
irregularidades sejam irrelevantes e não
causem prejuízos à Administração ou aos
concorrentes.
Esta necessidade de atenuar o excessivo
formalismo encontra expressa previsão legal
no § 3º do artigo 43 da Lei 8.666/1993, que
faculta ‘à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da concorrência, a promoção de
diligência, destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo’.
Adotando-se essa medida, evita-se a
inabilitação de licitantes ou
a desclassificação de propostas em virtude de
pequenas falhas, sem reflexos importantes, e
preserva-se o objetivo de selecionar a proposta
mais vantajosa.
(...)
24. Relembro que tanto o gestor quanto os
órgãos de fiscalização devem estar atentos não
só aos ditames normativos, mas também aos
princípios da racionalidade administrativa, da
economia processual e da razoabilidade. Isso,
para que as decisões dos agentes e das
instituições na pacificação de conflitos sejam
ponderadas pelo bom senso, prudência,
moderação e atitudes adequadas e coerentes,
levando-se em conta a relação de
proporcionalidade entre os meios empregados
e a finalidade a ser alcançada, bem como as
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circunstâncias objetivas que envolvem os atos
e procedimentos administrativos.”
 
Acórdão nº 2738/2015 - Plenário
Enunciado:
O licitante pode apresentar a taxa de BDI que
melhor lhe convier, desde que o preço
proposto para cada item da planilha e, por
consequência, o preço global não estejam em
limites superiores aos preços de referência.
 
Acórdão nº 3237/2012 - Plenário
Enunciado:
Não é possível avaliar custos unitários
dissociados da taxa de BDI; pelas mesmas
razões, não cabe discutir a composição
do BDI de forma isolada. Não se constatando
sobrepreço no preço global do contrato, em
face dos parâmetros do mercado, não há que
se falar em redução do BDI do contratado.
 
Acórdfão nº 3340/2015 - Plenário
Enunciado:
Na condução de licitações, falhas sanáveis,
meramente formais, identificadas na
documentação das proponentes não devem
levar necessariamente à inabilitação ou à
desclassificação, cabendo à comissão de
licitação promover as diligências destinadas a
esclarecer dúvidas ou complementar o
processamento do certame (art. 43, § 3º, da
Lei 8.666/1993) .
 

Desta forma, recomendamos o retornos dos autos à
Comissão de Licitação para continuidade do procedimento.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistent VI
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De acordo.
À Comissão de Licitação.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 10/06/2019, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 10/06/2019, às 17:51, 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
0553976 e o código CRC 7375F275.
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DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.
Prezados,
 
Após reitrada diligência, segue, em anexo, evento

0557476, proposta ajustada da ofertante, para ultimação da
análise.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 18/06/2019, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557456 e o código CRC 77C1E7E2.

0003590-51.2018.6.02.8000 0557456v1
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PROCESSO : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : Análise. Planilhas. TP nº 02/2019.
 

Parecer nº 1210 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
À Comissão Permanente de Licitação,
 
Em atendimento à solicitação constante do

Despacho CPL, 0557456, após análise da documentação
acostada aos autos, opinamos pela regularidade das planilhas
apresentadas pela licitante MASTER ASSESSORIA,
PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS EIRELI -
EPP, CNPJ 20.657.083/0001-01 ( 0557476), relativa à Tomada
de Preços nº 02/2019, que tem por objeto a contratação de
empresa especializada para a elaboração de projetos
Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do
Cartório da 16ª Zona Eleitoral.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assessora de Contas e Apoio à Gestão em substituição
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 18/06/2019, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557486 e o código CRC BF8BBFFE.
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/CPL

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019 – PROCESSO SEI N° 0003590-51.2018.6.02.8000
 

Aos dezoito dias do mês de junho de 2019, às 16h15min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, designada pela
Portaria n° 291/2018 , da Presidência do TRE/AL, 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 n° 02/2019, cujo objeto é contratação de
empresa especializada para a elaboração de projetos Complementares
(Básicos e Executivos) para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral,
atendendo aos critérios e às condições gerais e especiais especificados nos
anexos da TP nº 02/2019. Instaurada a sessão, constatou-se que a  Assessoria de
Contas e Apoio à Gestão-ACAGE ultimou a análise contábil da proposta apresentada
pela única empresa participante do certame,  Master Assessoria, Planejamento e
Produção de Argamassas EIRELI - EPP, CNPJ nº 20.657.083/0001-01 , evento
n º 557486, à luz da proposta ajustada, com registro no evento 557476,
opinando pela sua conformidade, pelo que a CPL DECIDE DECLARAR COMO
VENCEDORA DO CERTAME a empresa Master Assessoria, Planejamento e
Produção de Argamassas EIRELI - EPP, CNPJ nº 20.657.083/0001-01 , pelo
valor de R$ 11.703,37 (onze mil, setecentos e três reais e trinta e sete
centavos). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 16h42min 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 18/06/2019, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 18/06/2019, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por EMMANUEL CONSTANTINO TENÓRIO DE
LIMA, Membro da Comissão, em 18/06/2019, às 16:45, 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
0557526 e o código CRC 59C82709.
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DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.
À SAD
 
Senhor Secretário, 
 
Seguem os autos com o resultado da TP 02_2019,

evento 0557526, para as providências de estilo.
Cordialmente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 18/06/2019, 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
0557573 e o código CRC BB74142D.

0003590-51.2018.6.02.8000 0557573v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.
Sigam os autos à SLC, para publicar a ata de

julgamento da proposta, que declarou vencedora a única
participante do certame, devendo, tão logo publicado o ato,
remeter o feito à análise de conformidade a cargo da ACAGE,
uma vez que a decisão não contrariou interesse da licitante
declarada vencedora, não havendo razão para se aguardar
prazo de recurso.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557592 e o código CRC D3181303.
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S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000616, emitida em 05/06/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: GMS BRASIL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELI -  ME -
Objeto: Aquisição de materiais para sistema de combate a incêndio (Ata 013/2019). 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$ 3.220,00 (três mil, duzentos e vinte reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00475.05.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000617, emitida em 07/06/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: VALVUBRAS COM. ATAC. DE VÁLVULAS E CONEXÕES EIRELI. Objeto: aquisição
de materiais para o sistema de combate a incêndio (Ata 012/2019). 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$ 9.813,66 (nove mil, oitocentos e treze reais e sessenta e seis centavos). Proc.
nº TRF2-EOF-2018/00475.04.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
LEILÃO Nº 1/2019

Processo SEI nº 0000884-88.2019.6.01.8000. Leilão n.º 01/2019 - tipo: MAIOR LANCE OU
OFERTA POR ITEM. Objeto: alienação de 02 (cinco) veículos automotores, considerados
inservíveis para o TRE/ACRE. LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: a licitação será
realizada às 09 horas do dia 24 de julho de 2019 (horário local), no Plenário do TRE/AC,
localizado na Av. Antônio da Rocha Viana, nº 1.389, Bosque, nesta cidade.

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através dos telefones (68) 3212-
4461/4453 ou pelos e-mails: pregoeiro@tre-ac.gov.br e comap@tre-ac.gov.br.

Rio Branco-Acre, 18 de junho de 2019.
DANILO MONTEIRO DE BARROS

Leiloeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019

PROCESSO SEI Nº 0003590-51.2018.6.02.8000.
Em 18/06/2019, a Comissão Permanente de Licitação do TRE-AL, declarou

vencedora do certame a empresa MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO DE
ARGAMASSAS EIRELI - EPP, CNPJ 20.657.083/0001-01, com o valor de R$ 11.703,37. A ata
de julgamento encontra-se disponível no site do TRE/AL, seguindo o caminho: www.tre-
al.jus.br/ transparência /licitações.

Maceió, 18 de junho de 2019.
ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
Substituta

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2014, para execução indireta de prestação de serviços.
PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA ME. Objeto:
Altera a Cláusula Décima Primeira do instrumento principal, para fins de prorrogação
excepcional do prazo de vigência por mais 04 (quatro) meses, ou até a conclusão da
licitação, ficando seu termo final para 24.10.2019. DATA DE ASSINATURA: em 18/06/2019.
Signatários: Des. Gilberto Pinheiro, representante do TRE/AP e Raimundo Nonato Teixeira
Pinheiro, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 7230/2019 - TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica N. 23/2019,
celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a PREFEITURA DE
MANAQUIRI/AM. Objeto: disponibilização de colaboradores para auxiliar nos trabalhos de
coleta de dados biométricos do eleitorado de Manaquiri/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 da assinatura do Termo até o fechamento do
cadastro eleitoral, maio/2020. Data da Assinatura: 14/06/2019. Assinam: Pelo TRE/AM,
Exmo. Desembargador JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, e, pela PREFEITURA DE
MANAQUIRI/AM, o Exmo. Prefeito JAIR AGUIAR SOUTO.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019 - UASG 70003

Processo: 2208. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de
consumo - material de expediente, conforme descrição e quantidades constantes do Anexo
I do Termo de Referência n. 005/2019-SEALM/TRE-AM.. Total de Itens Licitados: 48. Edital:
19/06/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo N. 200, Aleixo - Manaus/AM
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00017-2019. Entrega das
Propostas: a partir de 19/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 05/07/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/06/2019) 70003-00001-2019NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 2390/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato nº 11/2019. Objeto:

Locação de imóvel destinado a abrigar a sede do Cartório Eleitoral da 12ª ZE/AM -

Lábrea/AM. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Locatário: TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. Locador: DEUSDETE LOPES DAMASCENO.

Fundamentação Legal: Lei nº 8.245/91 e Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93. Dotação

Orçamentária: Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013 - Elemento de Despesa -

33.90.36. Prazo de Vigência: 06 (seis) meses a contar da data de publicação do

extrato do contrato no D.O.U. Preço: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

mensal. Data da Assinatura: 13/06/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE JESUS ABDALA

SIMÕES, pelo Locatário, e o Sr. DEUSDETE LOPES DAMASCENO, pelo Locador.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 6287/2019. Espécie: Termo de Credenciamento n. 09/2019, para prestação
de serviços médicos, consultas e exames. Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n.
8.666/93, em especial o caput do Art. 25, e nos termos da Resolução TRE-AM n. 01 de
05/02/2019 e Portaria TRE/AM n. 111, de 13/02/2019. Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. Credenciado: DIAGNOCOR - CLÍNICA MÉDICA LIMITADA, CNPJ
09.347.979/0001-43. Do Objeto: Prestação de serviços médicos, consultas e exames.
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
do seu extrato no D.O.U. Data da Assinatura: 10/06/2019. Assinam: Desembargador, JOÃO
DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Credenciante, e o Sr. ABAHAM MESSOD BENZECRY e Sra.
IVETE MELO PEIXOTO DE FRANÇA, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019 - UASG 70007

Processo: 4048/2019. Objeto: Contratação de empresa concessionária autorizada pela
ANATEL para a prestação de Serviços Telefônicos Fixos Comutados -STFC (fixo-fixo e fixo-
móvel), na modalidade local, a ser executado de forma contínua, para atender as
necessidades das unidades da Justiça Eleitoral do Estado do Ceará, conforme as
especificações do edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/06/2019 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, Centro
- Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-00031-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 19/06/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 10/07/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 18/06/2019) 70007-00001-2019NE000025

AVISO DE PENALIDADE

O Pleno deste Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no uso de sua
competência, através do Processo Administrativo N.º 06.00004-50.2019.6.06.0000, entende
ser cabível, razoável e proporcional a decisão da Desembargadora Maria Nailde Pinheiro
Nogueira, à época, Presidente desta Corte Eleitoral. Dessa forma, mantém incólume a
decisão que foi aplicada a sanção de multa no valor de R$ 15.678,61 (quinze mil,
seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) à empresa CINZEL ENGENHARIA
LTDA, CNPJ: 08.059.768/0001-42, em virtude do descumprimento do Contrato N.º 36/2017.
Fundamento: art. 87, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e na Cláusula Décima Nona, item 3.1.1,
alínea 'b' e 3.1.2, e no que consta no Processo Administrativo n.º 13.044/2018.

Em 22 de abril de 2019.
Juiz ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS

Relator

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 1709/2019. Espécie: Contrato n.º 29/2019. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ. Objeto: é a contratação de
empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio conforme a Lei nº
11.788, de 25 de setembro de 2008, e Resolução TRE-CE nº 461, de 12 de setembro de
2011, alterada pela Resolução TRE-CE nº 600, de 20 de outubro de 2015, para, em
conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, propiciar a plena operacionalização de
programa de estágio de estudantes voltado a alunos de instituição de ensino superior,
observadas as especificações estabelecidas no Anexo III- Termo de Referência anexo.
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 1/2019, conforme a Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º
5450/2005 e nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Assina pelo TRE/CE,
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Francisco Palácio Leite.
Data: 18/6/2019.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO, Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (Portaria nº 75/2011), no uso de suas atribuições legais
etc. FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícia tiverem, e a quem possa
interessar, que, de acordo com as informações constantes do expediente PAD sob o nº
1719/2018, com esteio no art. 26, §4.º, da Lei nº 9.784/1999, e considerando que restou
frustrada a tentativa de intimação direta em virtude da devolução da correspondência dos
Correios com a informação "não existe o número", INTIMA os representantes legais da
empresa PROA ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ 09.542.167/0001-59, acerca da decisão da
Diretoria Geral contida no processo acima referido, em que aplicou a penalidade de multa
a empresa citada, podendo comparecer nesta Secretaria, das 13h às 19h, de segunda a
sexta-feira, e das 8h às 14h, às sextas-feiras, na Rua Jaime Benévolo, nº 21, Centro,
Fortaleza/CE, por meio de seu representante legal ou procurador.

Fortaleza-CE, 17 de junho de 2019.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo de aditamento ao Contrato n° 58/2018, firmado em 18/06/2019, com a empresa
Construtora Benato Ltda. (CNPJ: 05.143.778/0001-73); Objeto: Alterações qualitativas e
quantitativas do objeto contratual, prorrogação do prazo de execução e a convalidação de
atos de execução praticados. Novo valor total do contrato: R$ 219.748,11. Processo SEI:
0004997-79.2017.6.07.8100; Signatários: Des.ª Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias,
Presidente do TRE-DF, e Sr. Marcelo Jacob Benato.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2019 - UASG 70023

Processo: 1157/2019. Objeto: Manutenção e reforma geral de cadeiras executivas de
escritório,poltronas individuais,cadeiras fixas,cadeiras giratórias e longarinas, conforme
quantidade e detalhamento constantes do edital e seus anexos.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 19/06/2019 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 -
Centro, - Goiânia/GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70023-5-00022-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 19/06/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 04/07/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretaria de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 18/06/2019) 70023-00001-2019NE000039
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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 junho de 2019.
À ACAGE,
Para análise de conformidade, conforme Despacho

GSAD (0557592).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/06/2019, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558003 e o código CRC 3C671629.

0003590-51.2018.6.02.8000 0558003v1
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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 : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : TP nº 02/2019. Elaboração de projetos
complementares. 16ª Zona Eleitoral.

 

Parecer nº 1218 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade

Tomada de Preços, tipo menor preço, visando a contratação
de empresa especializada para a elaboração de projetos
Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do
Cartório da 16ª Zona Eleitoral, atendendo aos critérios e às
condições gerais e especiais especificados nos anexos
do Edital TP nº 02/2019 (0541550).

 
O Projeto Básico foi aprovado pelo Senhor

Secetário de Administração (0537066 e 0538721).
 
O valor máximo para contração foi apresentado

pela SEIC, 0529568, no montante de R$ 18.981,60 (dezoito
mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), a
partir de composição de valor apresentado pela SMR e de
orçamentos encaminhados por empresas.

 
Por meio do documento SEI

nº 0521314 verificamos a reserva de crédito para fazer face a
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despesa, no montante de R$ 10.947,54 (dez mil novecentos e
quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
reforçado pelo 2019PE000165 (0525540), R$ 6.229,09 (seis
mil duzentos e vinte e nove reais e nove centavos) e pelo
2019PE000202 (0539191), R$ 1.804,97 (um mil oitocentos e
quatro reais e noventa e sete centavos), totalizando, assim,  a
estimativa de valor, sendo conferida exclusividade à
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte,
em virtude do valor estimado da contratação.

 
O edital foi elaborado pela Seção de Licitações e

Contratos (0541550) e aprovado pela Assessoria Jurídica da
Direção-Geral (Parecer nº 885 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
- 0538956).

 
O Excelentíssimo Senhor Desembargador

Presidente autorizou a abertura da fase externa do certame
licitatório (0540601).

 
Foi conferida a devida publicidade para convocação

dos interessados, conforme se infere dos
documentos 0542783, 0542791 e 0542865, dentro do prazo
mínimo de 15 (quinze) dias até o recebimento das propostas,
conforme disposto no artigo 21, da Lei nº 8.666/93.  

 
Não foi juntado aos autos cópia do ato de

designação da Comissão Permanente de Licitação que
conduziu o procedimento, nos termos do inc. III, art. 38, da
Lei nº 8.666/1993.

 
Foi apresentado apenas 01 (um) envelope relativo à

habilitação e proposta de preços, pela empresa Master
Planejamento e Construção (0550748), devidamente
habilitada, conforme se observa do Despacho CPL (0550750)
e  ATA - CPL (0550749).

 
A proposta de preços da citada empresa, 0550748,

no montante de R$ 11.703,37 (onze mil setecentos e três reais
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e trinta e sete centavos), fora analisada por esta Assessoria,
nos termos do Parecer nº 1101 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
0552113, Parecer nº 1135 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
0553976 e Parecer nº 1210 / 2019 - TRE-AL/PRE/ACAGE -
 0557486.

 
Os documentos de habilitação da empresa vendora

do certame, Master Projeto, Construção e Planejamento, CNPJ
20.657.083/0001-01, encontram-se presentes no documento
Sei nº 0550748. Confrotando esta documentação com as
exigências constantes da citada Tomada, 0541550,
observamos:
 

Habilitação Jurídica - (item 4.1.1 do edital )
- Ato constitutivo da empresa individual de

responsabilidade limitada, paginas 07/08;
 

Regularidade Fiscal e Trabalhista- (itens 4.1.2 e
4.1.3 do edital )

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ) - página 09 e 10;

- 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 12, com validade até
19/08/2019;

- Prova de regularidade para com o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - página 16, com
validade de 22/05/2019 a 20/06/2019;

- Prova de regularidade para com a Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outro
equivalente na forma da lei - página 14, datada de 11/04/2019;

- Certidão positiva de débitos de tributos estaduais
com efeitos de negativa - página 13, com validade até
07/06/19;

- Certidão Negativa de Débitos expedida pela
Justiça do Trabalho - página 17, com validade até 05/10/2019;

- SICAF - página 56, apresentado
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validade vencida quanto à Receita Municipal e Estadual;
Documentações elencadas no item 4.1.2

são exigidas 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. No entanto, estas
documentações deverão constar do envelope, mesmo que esta
apresentem alguma restrição.

 
Qualificação Técnica (item 4.1.4 do edital)
- Devidamente analisada pela unidade

técnica, 0550749.
 

Demais exigências constantes do Edital
- Declaração de Elaboração Independente de

Proposta - Anexo VII: página 39;
- Declaração de que se enquadra como

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI:
página 38;

- 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 - Anexo II - página
37;

- 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 - página 40;

- Declaração de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação - Anexo III - página 43;

- Planilha de dados para contratação - Anexo V -
página 44.

 
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
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21.07.95, 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 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, recomendando a juntada:

1. da consulta atualizada junto ao SICAF - item 4.2;
2. da 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;

3. da consulta ao CADIN – Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos
do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522/2002 - item 4.11;

4. cópia do ato de designação da Comissão
Permanente de Licitação.

 
Após, não vislumbramos óbice à homologação e

adjudicação de que trata o art. 43, inciso VI da Lei nº
8.666/93, e posterior convocação do representante da
empresa Master Projeto, Construção e Planejamento,
CNPJ 20.657.083/0001-01, vencedora do presente certame,
cuja proposta totaliza R$ 11.703,37 (onze mil setecentos e
três reais e trinta e sete centavos), de acordo com a ata de
julgamento das propostas e Parecer desta Unidade de
Assessoria.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assessora de Contas e Apoio à Gestão em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 19/06/2019, 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
0558023 e o código CRC 55C1C6B9.

0003590-51.2018.6.02.8000 0558023v24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3793 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/CPL

Senhor Secretário,
 
Desde já me desculpo pela ausência da Portaria de designação

da CPL, informo neste momento que a mesma pode ser localizada no
SEI 0414996.

 
Uma vez sanada a irregularidade, segue o processo para os

demais atos necessários.
 
Cordialmente. 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Membro da
Comissão, em 19/06/2019, 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
0558190 e o código CRC 0A15FC6B.

0003590-51.2018.6.02.8000 0558190v2
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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.
À COMAP (c/c para SEIC).
Senhora Coordenadora Substituta,
Solicito especial atenção dessa coordenadoria no

sentido de orientar a SEIC no sentido de proceder a juntada,
com a maior brevidade, dos documentos solicitados pela
ACAGE no penúltimo parágrafo, itens 1 a 3, do Parecer
1218 (v. doc. 0558023).

Em se verificando a reguralidade dos documentos,
encaminhar os autos à Diretoria-geral para prosseguimento
do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/06/2019, às 14:14, 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
0559625 e o código CRC 498A3006.

0003590-51.2018.6.02.8000 0559625v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.657.083/0001-01

Razão Social: MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS
EIRELI

Nome Fantasia: MASTER PROJETO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/06/2020

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 19/08/2019

FGTS 09/07/2019

Trabalhista Validade: 18/08/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/02/2019 (*)

Receita Municipal Validade: 14/04/2019 (*)

V - Qualificação Técnica

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: 27/06/2019 14:28 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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27/06/2019 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=7c8caa96d2f8a6f54113ead422f235a7 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:
20657083

Título:
MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE

Situação:
Adimplente

Filtros

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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27/06/2019 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%2CufSancio… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

20657083000101

Data da consulta: 27/06/2019 14:27:19
Data da última atualização: 27/06/2019 04:45:11

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA TIPO DA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

Nenhum registro encontrado
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSAS
EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 16:37:34 do dia 17/06/2019

Código de controle da certidão: 78DA-3C0F-5AF8-428E

Certidão fornecida para o CNPJ: 20.657.083/0001-01

Válida até 16/08/2019

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/06/2019 às 14:26) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 20.657.083/0001-01.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5D14.FC3A.4333.5378 

Gerado em: 27/06/2019 as 14:26:18 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 
Nome completo: MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE 
ARGAMASSAS EIRELI 
 

CPF/CNPJ: 20.657.083/0001-01 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente  
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, 
nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido 

seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas 
em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  
 

Certidão emitida às 14:26:45 do dia 27/06/2019, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA 
 

Código de controle da certidão: OKOF270619142645 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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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 Diretor-geral,
 
Em atenção ao despacho GSAD (0559625) e sob

orientação ACAGE ( 0558023), segue as certidões basilares à
contratação (0559714) para análise e providências que julgar
pertinentes.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/06/2019, às 14:56, 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
0559715 e o código CRC E654A250.

0003590-51.2018.6.02.8000 0559715v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 27 de junho de 2019.
 
Excelentíssimo Desembargador Presidente,
 
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade

Tomada de Preços, tipo menor preço, visando a contratação de
empresa especializada para a elaboração de projetos
Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório
da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje, atendendo aos critérios e às
condições gerais e especiais especificados nos anexos do Edital TP nº
02/2019 (0541550).

 
Concluídos os procedimentos a cargo da Comissão

Permanente de Licitação deste Tribunal e considerando o
pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, por meio
do Parecer ACAGE nº 1218/2019 (0558023), complementado pela
regularidade dos documentos, consoante Despacho
SEIC 0559715, submeto os autos à superior consideração de Vossa
Excelência, para fins do disposto no art. 43, VI, da Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 28/06/2019, às 11:25, 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
0559881 e o código CRC 545CFAC5.

0003590-51.2018.6.02.8000 0559881v1
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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 : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : Tomada de Preços nº 02/2019. Elaboração de projetos complementares. Edificação. Sede. 16ª Zona Eleitoral (São José da Laje/AL).

 

Decisão nº 1974 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Conclusos os presentes autos, uma vez que concluídas as

etapas do procedimento licitatório neles registrado, analiso a sua
regularidade, nos termos da legislação de regência.

 
Considerando, para tanto, o pronunciamento da

Assessoria de Contas e Apoio à Gestão através do Parecer nº 1118
(0558023), constato a plena legalidade de tramitação do certame.
Há, nos autos, os documentos que a ACAGE orientou como de
registro compulsório (0559714).

 
Assim sendo, HOMOLOGO E ADJUDICO, para que

surta seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico
n.° 02/2019, em conformidade com as Atas da Comissão de Licitação
(0550749 e 0557456), cujo objeto é a contratação, em certame
promovido segundo as regras da modalidade Tomada de Preços, tipo
menor preço, de empresa especializada para a elaboração de projetos
Complementares (Básicos e Executivos) para Construção do Cartório
da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje, que teve como vencedora a
e m p r e s a MASTER PROJETO, CONSTRUÇÃO E
PLANEJAMENTO, CNPJ 20.657.083/0001-01 com a
apresentação de proposta q u e totalizou o valor de R$
11.703,37 (onze mil setecentos e três reais e trinta e sete
centavos).

 
À Secretaria de Administração para as providências que

se fizerem necessárias à evolução deste processo.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/07/2019, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560334 e o código CRC 2093DC79.

0003590-51.2018.6.02.8000 0560334v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do

certame e convocar o adjudicatário para a assinatura do
instrumento contratual.

Cópia à SGO/COFIN, para emissão da competente
nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2019, às 18:40, 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
0564069 e o código CRC 9390C68C.

0003590-51.2018.6.02.8000 0564069v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2019.
À Seção de Licitações e Contratos.
 
Senhora Chefe,
 
De ordem, para continuidade dos atos atribuídos a

esta Seção, solicito os préstimos em consignar nestes autos o
número do instrumento contratual ao qual se vinculará a nota
de empenho cuja emissão se determinou, por decorrência dos
anteriores registros acostados aos autos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 08/07/2019, 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
0564097 e o código CRC A4B32ED1.

0003590-51.2018.6.02.8000 0564097v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2019.
Ao Gabinete da Presidência,
 
Para complementação da decisão 1974, evento SEI n° 0560334, para 
indicação do dispositivo de fundamentação (art. 43, VI, da Lei nº
8.666/93), constantes da conclusão GDG, documento SEI nº
0559881, bem como corrigir  a modalidade de licitação, de Pregão
Eletrônico n.° 02/2019, para Tomada de Preços n° 02/2019.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/07/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564566 e o código CRC 73BA7E0A.

0003590-51.2018.6.02.8000 0564566v1
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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 : 0003590-51.2018.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

ASSUNTO : Tomada de Preços nº 02/2019. Elaboração de projetos complementares. Edificação. Sede. 16ª Zona Eleitoral (São José da Laje/AL).

 

Decisão nº 2041 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
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, o pronunciamento da

Assessoria de Contas e Apoio à Gestão através do Parecer nº 1118
(0558023), constato a plena legalidade de tramitação do certame.
Há, nos autos, os documentos que a ACAGE orientou como de
registro compulsório (0559714).

 
Assim sendo, HOMOLOGO E ADJUDICO, com base no

artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.66/93 e para que surta seus jurídicos
e legais efeitos, o resultado da Tomada de Preços n.° 02/2019, em
conformidade com as Atas da Comissão de Licitação (0550749 e
0557456), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para
a elaboração de projetos Complementares (Básicos e Executivos)
para Construção do Cartório da 16ª Zona Eleitoral - São José da Laje,
que teve como vencedora a empresa MASTER PROJETO,
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO, CNPJ 20.657.083/0001-01
com a apresentação de proposta que totalizou o valor de R$
11.703,37 (onze mil setecentos e três reais e trinta e sete
centavos).

 
Torno sem efeito, por fim, os termos da Decisão nº 1974

(0560334).
 
À Secretaria de Administração para as providências que

se fizerem necessárias à evolução deste processo.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 10/07/2019, às 16:52, 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
0564586 e o código CRC 0772FB22.

0003590-51.2018.6.02.8000 0564586v2
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2019.
À SLC para publicação da Decisão Nº 2041/2019 -

TRE-AL/PRE/GPRES (0564586), na imprensa nacional, e
convocação do adjudicatário para assinatura do contrato.

Paralelamente, vão os autos à COFIN para emissão
da competente nota de empenho.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/07/2019, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567015 e o código CRC A96D0B5B.

0003590-51.2018.6.02.8000 0567015v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0567015).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/07/2019, às 21:22, 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
0567063 e o código CRC A64769CF.

0003590-51.2018.6.02.8000 0567063v1
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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
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INFORMAÇÃO Nº 4265 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SGO,

Informo que foi reservado o nº 21/2019, para o contrato minutado no PA SEI Nº
0003590-51.2018.6.02.8000, elaboração de projetos para Construção do Cartório da
16ª ZonaEleitoral - São José da Laje.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 16/07/2019, 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
0567657 e o código CRC 3A121856.

0003590-51.2018.6.02.8000 0567657v3
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________
  17/07/19  15:25                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO      : 17Jul19                          NUMERO  : 2019NE         
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001                                            
  NUMERO DA LISTA   : 2019LI000545                                              
  FAVORECIDO        : 20657083000101                   GESTAO  : _____          
  TAXA CAMBIO       : __________                                                
  PASSIVO ANTERIOR  : N - NAO                                                   
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  19CT0021. PRESTAçãO DE SERVIçOS DE ELABORAçãO DE PROJETOS COMPLEMENTARES._____
  ______________________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________________
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND    UGR       PI                    V A L O R
  401091  1  84621_ 0100000000 339039 ______ AIEF MANPRE       1170317__________
                                                                                
  TIPO                  : 1                     MODALIDADE LICITACAO : 3_       
  AMPARO                : LEI8666_              INCISO               : 23       
  PROCESSO              : 0003590-51.2018_____  ORIGEM MATERIAL      : _        
  MUNICIPIO BENEFICIADO : 2785                  UF BENEFICIADA       : AL       
  NUM.ORIG.TRANSFERENCIA: ____________________                                  
                                                                                
  PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF5=CONAMPLIC  PF12=RETORNA                               
 (0006) MODALIDADE/AMPARO LEGAL INEXISTENTE                                     
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
À Coordenadoria de Orçamento e Finanças.
 
Senhor Coordenador,
 
Trata-se de questão pertinente ao ato de

lançamento de Nota de Empenho, vinculada à Decisão n.º
2041 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES, bem como em função da
determinação oriunda da Secretaria de Administração,
consignada no evento SEI 0567015, relativa à Tomada de
Preço n.º 02/2019.

Conforme externado ao ilustre chefe da SGO, ao
promover os atos atinentes ao lançamento do empenho de
despesa no sistema SIAFI, deparou-se este servidor com
mensagem de inconsistência e, em consequência, não
conclusão do lançamento, havendo registrado o sistema a
mensagem de "modalidade/amparo legal inexistente" (vide tela
evento SEI 0568317), não obstante utilizadas as informações
aplicáveis para a operação, inclusive quanto ao aspecto da
prescrição legal, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

Cabe pontuar que, no campos para inserção de
dados relativos à operação no sistema SIAFI, para registro de
1 - "Modalidade de Licitação" e 2 - "Amparo", ofertam-se,
respectivamente as seguintes opções:

(1)
01 - Concurso; 02 - Convite; 03 - Tomada de Preço; 04 -

(...)
(02)
ATO09; ATO15,  DEC93872; LEI10520, LEI10847,

LEI11652, LEI11947, LEI12462, LEI12512, LEI12663, LEI12865,
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LEI12873, LEI13303, LEI8629, LEI8666, LEI9472, PR253801 e 
TCU61099.

Verifica-se, ainda, a necessidade de inserção de
campo relativo ao dispositivo pertinente à modalidade de
aquisição, que, na opção: >NE, do SIAFI, apresenta-se sob a
denominação de "Inciso", campo este preenchido com o artigo
ao qual se refere a modalidade de aquisição que ensejou a
compra, ofertado na forma seguinte:

 * CP   01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

Como se presume, este servidor, restrito às
informações consignadas no procedimento eletrônico, bem
como ao que disposto no SIAFI, inseriu os dados
correspondente ao procedimento licitatório, à norma
pertinente e ao dispositivo que o situa no normativo, quais
sejam: Tomada de Preços, Lei 8666 e 23, não logrando êxito
no lançamento determinado.

Faz-se por oportuno mencionar que, em atos
anteriores, a exemplo da Nota de Empenho n.º
2018NE000958, houve registro de dispositivo (Inciso),
distinto do considerando para a modalidade corrente,
registrando-se, no campo Inciso, a dado "01", sendo repetida
a ação nas demais operações que requeram alterações
(anulação, reforço ou novo empenho), na contratação
vinculada à nota de empenho indicada.

Assim, feito o registro, evoluo o presente a Vossa
Senhoria, para eventuais considerações.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 17/07/2019, 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
0568319 e o código CRC E9A16243.

0003590-51.2018.6.02.8000 0568319v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
À SGO,
Diante do exposto no despacho SGO (0568319),

manifesto-me no sentido de que essa Seção de Gestão
Orçamentária emita o empenho na sistematica atualmente
utilizada, para esse tipo de modalidade, e posteriormente
consulte a COFIC/TSE para regularização do problema aqui
apontado.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/07/2019, 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
0568325 e o código CRC F87D152E.

0003590-51.2018.6.02.8000 0568325v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  17/07/19  16:16                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO    : 16Jul19                            NUMERO  : 2019PE000340   
  DATA LIMITE     :                                                             
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  ANULAçãO DO PE N.º 143/2019, EM FACE DA AUTORIZAçãO PARA EMISSãO DE NOTA DE EM
  PENHO, CONFORME DESPACHO GSAD 0567015, DO PROC. 0003590-51.2018.6.02.8000.    
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401083  1 084621  0100000000 339039        AIEF MANPRE               18.981,60
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   16Jul19   17:58
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/07/2019, às 20:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/07/2019, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 18/07/2019, 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
0568383 e o código CRC 0D378124.

0003590-51.2018.6.02.8000 0568383v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 340/2019 (SEI 0568382) e Nota de Empenho n.º
527/2019 (SEI 0568383).

Observação:

Anexada nova certidão de regularidade do FGTS (0568507).

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 17/07/2019, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568384 e o código CRC FD3ECAE5.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 20.657.083/0001-01

Razão
Social:

MASTER ASSESSORIA PLANEJAMENTO P ARGAMASSAS EIRELI EPP

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO 344 A / CENTRO / MESSIAS / AL / 57990-000

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:29/06/2019 a 28/07/2019

Certificação Número: 2019062903253417462751

Informação obtida em 17/07/2019 18:13:04

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 17/07/2019 18:13
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000527

(0568383), bem como ciência do apontado nos despachos SGO
(0568319) e COFIN (0568325).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/07/2019, às 20:42, 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
0568564 e o código CRC 3F1888A9.

0003590-51.2018.6.02.8000 0568564v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.
Retornem os autos à SLC, para juntada do termo

contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/07/2019, às 17:38, 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
0569121 e o código CRC A2051516.

0003590-51.2018.6.02.8000 0569121v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS

CONTRATO Nº 21/2019
Procedimento SEI nº 0003590-51.2018.6.02.8000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, ATRAVÉS DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS E  A  EMPRESA  MASTER
ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO
DE ARGAMASSAS EIRELI.

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 Vice  – Presidente no Exercício da
Presidência,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e
domiciliado nesta cidade, e a empresa Master Assessoria, Planejamento e Produção de Argamassas
EIRELI-  EPP,  sediada na Rua  Floriano  Peixoto,  n°  344-A,  Centro,  Messias-AL,  tel:  98872-3864 e
98158-5147,  e-mail:  engenharia@masterprojetos.eng.br,  inscrita  no  CNPJ  com  o  nº
20.657.083/0001-01,  neste  ato  representada  por  Nívea  Rozita  de  Azevedo  Galdino  Buarque,
portadora da carteira de identidade nº2000001055873 e inscrita no CPF sob o nº 050.084.794-07,
daqui por diante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de
serviços visando  a elaboração de projetos Complementares(Básicos e Executivos) para Construção
do  Cartório  da 16ª  Zona Eleitoral,  do  município  de  São José  da  Laje/AL,  com fulcro  na Lei  nº
8.666/1993, na Res. TRE/AL nº 15.787/2017  e no Edital da Tomada de Preços nº 02/2019 , 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.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços visando a  elaboração de projetos
Complementares(Básicos  e  Executivos)  para  Construção  do  Cartório  da  16ª  Zona  Eleitoral,  do
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município de São José da Laje/AL,  conforme especificações constantes no edital  da Tomada de
preços nº 02/2019 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$ 11.703,37 (onze mil, setecentos e três reais e
trinta e sete centavos), conforme proposta da contratada lançada no evento SEI  nº 0550748 e
0557476, do Procedimento SEI nº 0003590-51.2018.6.02.8000, decomposto da seguinte forma:

ITEM DESCRIÇÃO ÁREA VALOR  UNITÁ-
RIO COM BDI

em R$

VALOR TOTAL DO
ITEM COM BDI

em RS

01 Projeto Elétrico, Luminotécnico e cabeamento Estrutu-
rado

208m² 5,98 1.243,84

02 Projeto de Prevenção Contra Incêndio, pânico e SPDA 208m² 2,23 463,84

03 Projeto de Climatização 208m² 4,58 952,64

04 Projeto Hidrossanitário e Reúso 208m² 4,35 904,80

05 Projeto Estrutural e de Fundação 208m² 5,17 1.075,36

06 Projeto Segurança, alarme, CFTV 208m² 1,99 413,92

07 Caderno de Encargo(Planilhas e Especificações) 208m² 6,41 1.333,28

08 PGRCC(Plano de Gerenciamento de Resíduos da Cons-
trução Civil)

208m² 3,61 750,88

09 Perfuração de Sondagem a percussão SST(03 pontos
com + ou – 15 m de profundidade)

45 m 101,44 4564,80

VALOR DO CON-
TRATO COM BDI

         11.703,37

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, alí-
nea a da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para efeitos de pagamento, a licitante vencedora deverá apresentar docu-
mento 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
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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 2019NE000527, de 17 de julho de 2019, no valor de R$ 11.703,17 (onze
mil, setecentos e três reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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;
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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 resulta-
dos produzidos decorrentes desta licitação, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, rela-
tórios, 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 Re-
gistro 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);

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 des-
te contrato;

14) Entregar à CONTRATANTE os projetos Complementares(Básicos e Executivos), devidamente re-
gistrados na entidade profissional competente e assinados pelo profissional de responsável, que
permitam a contratação da execução das obras das instalações;
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15) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legisla-
ção 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 vigen-
tes e resolução do CNJ;

18) Obter, junto aos órgãos competentes, a(s) licença(s) para execução dos serviços e as aprova-
ções.

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  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;
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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.

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.
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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 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.
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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.

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
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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, 22 de julho de 2019.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice – Presidente no Exercício da Presidência

Pela Empresa:
Nívea Rozita de Azevedo Galdino Buarque

Representante da empresa
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2019.

À COMAP,

Para fins de Checklist do contrato n° 21/2019.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 22/07/2019, às 15:40, 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
0569889 e o código CRC A23CB65C.
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DESPACHO

Maceió, 24 de julho de 2019.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0003590-51.2018.6.02.8000

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item                                             Questionário

  Sim   

  Não

  N/A

     Evento

  1

As informações relativas ao resultado do certame, à qualificação
da futura fornecedora e do respectivo representante (se for o
caso) foram corretamente inseridas no formulário
correspondente ao contrato, publicado como parte integrante do
edital?

      SIM
     0564586

     0569886

  2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da contratada foram
juntadas aos autos e estão todas válidas?

      SIM

 

     0559714

     0568507

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/07/2019, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571131 e o código CRC 6732762B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2019.

À SCON,

Para registro contábil.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 31/07/2019, 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
0574799 e o código CRC F6F53302.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

.
0003590-51.2018.6.02.8000
  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  01/08/19  13:55     NS                               USUARIO : MAURICIO       
  DATA EMISSAO      : 24Jul19   VALORIZACAO : 24Jul19  NUMERO  : 2019NS002854 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 20657083/0001-01 - MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E
PRODU
  TITULO DE CREDITO : 2019RC000083            DATA VENCIMENTO  : 31Dez19        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO NR 21/2019, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ELABO
  RAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (BÁSICOS E EXECUTIVOS) PARA
CONSTRUÇÃO DO CAR
  TÓRIO DA 16 ZONA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE. PROC. SEI NR.
0003590-51.20
  18.6.02.8000                                                                  
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 20657083000101                 812310201                            
                                                                       11.703,37
 
                                                                             
  LANCADO POR : 54373956472 -  MAURICIO          UG : 070172   01Ago19   13:54  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                  
-----------------------------------------//---------------------------------------
  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  01/08/19  14:03                                      USUARIO : MAURICIO       
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 20657083000101                                            
  MASTER ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E PRODUCAO DE ARGAMASSA                     
 
                               SALDO ANTERIOR A 01JUL                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    24Jul 070011 00001 NS002854 541404           11.703,37C           11.703,37C
                                                                                
                                                                          
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA  
=================================================================================    
                                                                                
                                                                               
                   

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 01/08/2019, às 14:05, 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
0575069 e o código CRC E5533BBD.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NS002854   

Observação:

Ao Gestor,
Após registro contratual, para continuidade da gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 02/08/2019, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575703 e o código CRC 018C2A22.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 2013 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 05 de agosto de 2019.

A Sua Senhoria a senhora
Nívea Rozita de Azevedo Galdino Buarque
Representante da empresa Master Assessoria, Planejamento e
Produção de Argamassas EIRELI- EPP
Rua Floriano Peixoto, n° 344-A, Centro,
Messias-AL, CEP: 57990-000
 
Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 21/2019. Nota de Empenho.
Processo SEI nº 0003590-51.2018.6.02.8000 - TRE-AL.
 
Prezada Senhora,
 
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação,
tratando-se do Contrato nº 21/2019, celebrado entre o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a empresa de Vossa
Senhoria, para fins de acompanhamento.
 
Segue anexa, Nota de empenho n°2019NE000527, referente à
contratação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 05/08/2019, 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
0576845 e o código CRC 581E9493.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2019.

À SAPEV,

 

Para envio do Ofício n° 2013, documento SEI n° 0576845.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 05/08/2019, 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
0576856 e o código CRC 88559D36.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que o Ofício n.º 2013/2019 - SLC, foi enviado à
EBCT para postagem, nesta data, através do Registro AR JU 197 252
546 BR.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Técnico Judiciário, em 06/08/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0577360 e o código CRC 41402ABE.

0003590-51.2018.6.02.8000 0577360v2
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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 SEIC,

Para atualização do Portal da Transparência.

E em paralelo, à SAD,

para providências de nomeação da gestão e/ou fiscalização do Contrato nº 21/2019.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 15/08/2019, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581566 e o código CRC B51A33DA.
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