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

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2017.
Senhe  Chefe,
 
Considerando a necessidade urgente de limpeza e

manutenção na fachada do prédio sede deste Tribunal,
solicito  vossas providências no sentido de que seja
elaborado incontinenti Termo de Referência, para contratação
de empresas  especializadas  para este fim.

Ressalto por oportuno, a importância  de adoção de
medidas urgentes para este procedimento haja vista as
peculiaridades dos serviços especiais  que englobam esta
demanda.

 
Estipulo para tal desiderato o prazo de cinco dias.
  

Barbosa Filho
Coordenador

  
 
  
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio Ferreira Barbosa Filho,
Coordenador, em 21/07/2017, 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
0269230 e o código CRC ACDE7744.

0006324-09.2017.6.02.8000 0269230v1
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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 julho de 2017.
À Coordenadoria de Serviços Gerais.
 
Senhor Coordenador,
 
1. Em atenção ao determinado por

V. Senhoria, solicitei, nesta data, um orçamento para a
realização de serviços de limpeza e manutenção da fachada do
Prédio-Sede deste Regional à empresa VETTOR
ENGENHARIA, especializada em manutenção predial, a qual
agendou visita técnica para a próxima segunda-feira, dia
24/07/2017, às 10h, com o escopo de vistoriar esta edificação.

2. Após recebermos o supramencionado
orçamento, elaboraremos o Termo de Referência e o
encaminharemos a V. Senhoria, com vistas a sua aprovação
pela SAD e posterior envio à SC, para fase de cotação.

3. Cumpre esclarecer que esta SMR já
havia solicitado, anteriormente, uma visita técnica à empresa
PRÓ-PRÉDIO/COMESE, a qual agendou uma vistoria para fins
de elaboração de orçamento, não tendo a empresa, contudo,
comparecido a este Prédio-Sede, alegando não possuir as
certidões necessárias para contratar com a Administração
Pública.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 21/07/2017, às 12:30, 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
0269361 e o código CRC A3ED8242.
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De: "André Frazão de Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>
Para: jorgeng_@hotmail.com
CC: "smr Mailing List" <smr@tre-al.jus.br>, "Antonio Ferreira Barbosa Filho" <antoniobarbosa@tre-al.jus.br>
Data: 21/07/2017 10:18 AM
Assunto: Solicitação. Orçamento. Limpeza da fachada. Prédio-Sede. TRE/AL. Visita técnica. Vistoria.

À Empresa VETTOR ENGENHARIA.
A/C
Sr. Jorge Henrique F. de Oliveira
 
Prezado Senhor,
 
Conforme tratado por telefone, valho-me do presente para formalizar solicitação de envio de um orçamento para
realização de serviços de limpeza da fachada do prédio-sede deste Tribunal, localizado nesta cidade na Avenida
Aristeu de Andrade, n. 377, Farol.
 
Comunico, outrossim, que está confirmada para a próxima segunda-feira, dia 24/07/2017, às 10h, visita técnica
(vistoria) dessa empresa nas instalações do TRE/AL.
 
Atenciosamente, 
 
 
André Frazão de Omena
andreomena@tre-al.jus.br
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
(82) 2122-7652 / 99335-0645

E-mail Solicitação. Orçamento. Vettor Engenharia (0269492)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 4



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

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2017.
Ciente. 
Mantenha-se os autos nessa seção, até o cumprimento

total da efetiva determinação.
Após, dê-se prosseguimento a marcha processual.
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por Antonio Ferreira Barbosa Filho,
Coordenador, em 21/07/2017, às 12:40, 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
0269560 e o código CRC 221911FD.
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De: "André Frazão de Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>
Para: exclusivaconstrucoes1@gmail.com

CC: marcelo-cursino@hotmail.com, "smr Mailing List" <smr@tre-al.jus.br>, "Antonio Ferreira Barbosa Filho"
<antoniobarbosa@tre-al.jus.br>

Data: 21/07/2017 01:26 PM
Assunto: Solicitação. Orçamento. Limpeza da fachada. Prédio-Sede. TRE/AL.

À Empresa EXCLUSIVA CONSTRUÇÕES.
A/C
Sr. Marcelo Cursino
 
Prezado Senhor,
 
Conforme tratado por telefone, valho-me do presente para formalizar solicitação de envio de um orçamento para
realização de serviços de limpeza e manutenção da fachada do prédio-sede deste Tribunal, localizado nesta cidade na
Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol.
 
Atenciosamente, 
 
André Frazão de Omena
andreomena@tre-al.jus.br
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652 / 99335-0645

E-mail Solicitação. Orçamento. Exclusiva Construções (0269643)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 6
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De: "André Frazão de Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>
Para: André Frazão Omena <andreomena@tre-al.jus.br>
CC: "smr Mailing List" <smr@tre-al.jus.br>, "Antonio Ferreira Barbosa Filho" <antoniobarbosa@tre-al.jus.br>
Data: 24/07/2017 02:39 PM
Assunto: [smr] Solicitação. Orçamento. Limpeza da fachada. Prédio-Sede. TRE/AL. Visita técnica. Confirmação.

À Empresa COMESE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
A/C
Sr. Joanir Lima
 
Prezado Senhor,
 
Conforme tratado por telefone, valho-me do presente para formalizar solicitação de envio de um orçamento para
realização de serviços de limpeza e manutenção da fachada do prédio-sede deste Tribunal, localizado nesta cidade na
Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol.
 
Solicito confirmação da visita técnica agendada para a presente data, às 16h. 
 
Atenciosamente, 
 
André Frazão de Omena
andreomena@tre-al.jus.br
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652 / 99335-0645

E-mail Solicitação. Orçamento. Comese / Pró-Prédio (0269872)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 7
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De: "André Frazão de Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>
Para: André Frazão Omena <andreomena@tre-al.jus.br>
CC: "smr Mailing List" <smr@tre-al.jus.br>, "Antonio Ferreira Barbosa Filho" <antoniobarbosa@tre-al.jus.br>
Data: 25/07/2017 10:47 AM
Assunto: [smr] Solicitação. Orçamento. Limpeza da fachada. Prédio-Sede. TRE/AL. Visita técnica. Agendamento.

À Empresa HL SERVIÇOS EM ALTURA.
A/C
Sr. Hélio Lessa
 
Prezado Senhor,
 
Conforme tratado por telefone, valho-me do presente para formalizar solicitação de envio de um orçamento para
realização de serviços de limpeza e manutenção da fachada do prédio-sede deste Tribunal, localizado nesta cidade na
Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, bairro do Farol.
 
Para agendamento de visita técnica, favor entrar em contato com a Seção de Manutenção e Reparos deste TRE/AL,
através dos telefones 2122-7652 e 99335-0645.
 
Solicito a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente, 
 
André Frazão de Omena
andreomena@tre-al.jus.br
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 2122-7652 / 99335-0645

E-mail Solicitação. Orçamento. HL Serviços em Altura (0270340)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 8



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

CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que técnicos das empresas de
manutenção predial COMESE / PRÓ-PRÉDIO e VETTOR
ENGENHARIA, compareceram à Sede deste TRE-AL,
respectivamente, às 10h e 11h, e realizaram, com o
acompanhamento deste servidor e o auxílio da área técnica da SMR,
vistoria para fins de elaboração de orçamento para serviços de
limpeza e manutenção da fachada do Edifício-Sede deste Tribunal. O
referido é verdade. Dada e passada na Seção de Manutenção e
Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, cidade de Maceió-
AL, aos vinte e cinco (25) dias do mês de julho de 2017. Eu, André
Frazão de Omena, Chefe da SMR, digitei e conferi a presente, que
segue por mim subscrita.  

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 25/07/2017, às 13:57, 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
0270440 e o código CRC 00009999.

0006324-09.2017.6.02.8000 0270440v14
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De: DEPARTAMENTO COMERCIAL <comercial@comese.net.br>
Para: andreomena@tre-al.jus.br
Data: 26/07/2017 11:38 AM
Assunto: PRÓPRÉDIO ORÇAMENTO LAVAGEM DAS FACHADAS

BOM DIA ANDRÉ;

SEGUE ANEXO PROPOSTA PARA LAVAGEM DAS FACHADAS.
-- 
Grato,

JOANYR LIMA

3201-1650 / 99384-0675

D E P A R T A M E N T O     C O M E R C I A L

Anexados:

Arquivo: TRE LAVAGEM DAS
FACHADAS.pdf

Tamanho:
320k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Proposta comercial 

A/c . Senhor. André 

Nesta; 

______________________________  

Mão de obra e equipamentos: 

Prédio do TRE. (tribunal regional eleitoral)  

Farol – Maceió - Alagoas 

 ______________________________________ 

Apresentação:  

Empresa: PRÓ-PRÉDIO MANUTENÇÃO PREDIAL 

Razão Social: PRÓ – PRÉDIO MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP 

CNPJ: 14.149.437/0001-04 

Endereço: Rua Castro Alves, nº 65, Poço, Maceió - AL 

Email: comercial@comese.net.br 

 

Fundada em 2011, a PRÓ-PRÉDIO surgiu para ampliar os serviços oferecidos 

de quase 33 anos da COMESE – Administradora de Condomínio.  

Vem atuando nas diversas áreas como: Perícias, projetos, laudos técnicos, 

construções e manutenções prediais e industriais. 

A PRÓ-PRÉDIO vem buscando oferecer aos seus clientes um serviço moderno 

e dinâmico sem deixar de lado uma das suas principais características, a 

“Dedicação” ao cliente. 

Para tanto ela conta com um quadro de profissionais qualificados e 

conhecedores de suas atribuições técnicas aliado à dedicação que todos têm 

por seu trabalho. 

 

Serviços a serem executados 

Lavagem dos revestimentos (Acm,porcelanato),vidros e esquadrias 

em todas as fachadas do edifício. 

 

Responsável Técnico: Antonio Alberto Monteiro de Souza, CREA 6784–D / AL,  

Registro Nacional 020247474-7. 

Engenheiro Civil e Segurança do Trabalho 
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Principais obras 

 
CONSTRUTORAS 

Norcon 
Alto das Alamedas - Lavagem das fachada, pós-obra e rejunte na fachada. 

Moura Dubeux  

Cond. Res. Aldepark – Limpeza pós-obra. 

Cond. Res. Nature Park – Lavagem das fachadas e limpeza pós- obra. 

Cond. Res. Life – Lavagem das fachadas e limpeza pós-obra. 

Cond. Res. Nature Park –Lavagem das fachadas e limpeza pós-obra. 

Telesil engenharia    

Varandas do horto - Lavagem das fachadas e pós-obra. 

Bosque das acácias - Limpeza pós-obra. 

Construtora aljos 

Fernandes costa - Lavagem das fachadas e limpeza pós-obra. 

Record Engenharia 
Projeto Maceió facilits - Aplicação de rejunte na fachada, lavagem das fachadas e limpeza pós-obra.  

Cond. Edf. Jardins – Limpeza pós-obra 

Record Office & Suites – Limpeza pós-obra 

Marroquim Engenharia  
Palazzo Venezia - Lavagem das Fachadas e limpeza pós-obra.  

  

 HOTÉIS 

Acqua Suites – Lavagem das fachadas e limpeza pós-obra 

Brisa mar – Lavagem das fachadas 

Brisa Tower – Lavagem das fachadas 

Ibis – Restauração das fachadas, impermeabilização de lajes e troca do telhado. 

Holiday – Lavagem das fachadas 

 

CONDOMÍNIOS 

Cond. Edf. Itaparica - Restauração de fachada 

Cond. Edf. Nautillus - Restauração de fachada 

Cond. Empresarial Terra Brasilis - Lavagem de fachada e Limpeza pós-obra. 

Cond. Edf. Castel Gandolfo - troca de caixa de ar condicionado. 

Cond. Edf. Barão D' Água Branca - Lavagem de fachada, troca de caixa de ar-condicionado, colocação 

de dreno nas caixas de ar-condicionado. 

Cond. Edf. Montichiari – Troca de caixa de ar condicionado.  

Cond. Edf. Carina – Restauração e troca de caixas de ar condicionado. 

Cond. Edf. Lasar Segal – Troca de forro das varandas.  

Cond. Edf. Herdade – Impermeabilização de caixa d’ água e manutenção do telhado. 

Cond. Edf. Mont Reale – Lavagem de Fachada, substituição de pedras na fachada e piso do pilotis, 

aplicação de manta asfaltica e substituição de caixa de ar condicionado.  

Cond. Edf. Porto Fino – Lavagem das fachadas e pintura total do edifício.  

Cond. Edf. Romã – Restauração e Pintura de fachada.  

ARAPIRACA 
Cond. Res. Space Arapiraca – Lavagem de fachada e limpeza pós-obra. 

Garden Shopping – Lavagem de torre d’ água gelada.  

Cab – Águas do agreste (CASAL) – Lavagem dos tanques de amortecimentos.  
  

Cond. Res. Ouro Verde - Limpeza e pintura de capela, remoção, aplicação de rejunte e troca de azulejos 

nas piscinas. Lavagem (interna e externa) e pintura das estruturas da torre d’ água. Limpeza de cisterna.  
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Considerações gerais 

 

Obrigações da contratada 

 Todos os serviços serão executados por profissionais qualificados com uso 

devido de equipamentos e ferramentas necessários, assim como a execução 

do serviço será acompanhado, por técnicos, além dos operários habilitados 

e experientes.  

 

Responsabilidade da Contratada 

 Será de responsabilidades da contratada o fornecimento de: cadeirinhas do 

tipo balancim, cordas de sedas para instalação de trava quedas bem como 

sua instalação.  

 Fornecimento de mão de obra devidamente qualificada registrada cumprindo 

todas as determinações da CLT.  

 Fornecimento de todos os EPI’S (equipamento de proteção individual de 

segurança necessário para a execução dos serviços).  

 O recolhimento dos impostos, encargos sociais e tributários, referente aos 

trabalhos.  

 Colocação de Placa obrigatória pelo CREA. 

 RT de nossos engenheiros mecânico e Civil. 

 Isolamento da área a ser trabalhada, obedecendo as NR’s, assim a 

segurança no trabalho. 

 Fornecimento de Materiais, produtos e equipamentos necessários para a 

lavagem de fachada.  

 

Responsabilidade do Contratante 

 Será de responsabilidade do contratante o fornecimento de um local coberto e 

seguro para deposito de todos os materiais, equipamentos e ferramentas bem 

como a vigilância dos mesmos. 

 Fornecimento de água potável, para consumo dos trabalhadores da obra. 
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Memorial descritivo dos serviços 

Após o levantamento e descrição das patologias encontradas no edifício em 

questão,  chegou-se às diretrizes para a elaboração do memorial descritivo dos 

serviços que resumidamente pode ser assim apresentado: 

 

1- INSTALACAO DA OBRA –  

 Ancoragem de cadeirinhas suspensas por cordas de sedas na 

cobertura do prédio 

2- LAVAGEM DAS FACHADAS  – (frontal,laterais esquerda,direita e fundos). 

 Lavagem utilizando água potável e solução limpadora sem agredir a 

composição dos revestimentos, vidros e esquadrias, fungicida para 

evitar infestações de fungos e bactérias e retirada mecanicamente de 

todo os resíduos.  

__________________________________________________________ 

A seguir apresentamos um cenário de investimento para 

desenvolvimento e execução dos serviços propostos.  

 

DESCRIÇÃO UND QUANT. P.UNIT     TOTAL 

SERVIÇOS NAS FACHADAS PRÉDIO 

TRE 

       

LAVAGEM EM TODAS AS FACHADAS m² 5.600 3.50 19.600,00 

TOTAL GERAL:  R$ 19.600,00 

            Dezenove mil e seiscentos reais 

Formas de pagamento: Logo após a execução dos serviços (mediante 

empenho) 

Prazo de execução: O nosso prazo é de 60 (sessenta dias) a contar da data de 

autorização da presente proposta ou assinatura de um contrato.  

 

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer 

esclarecimentos necessários. 

  

Atenciosamente 

Departamento Comercial 

3201- 1669 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de
lavagem e limpeza dos revestimentos, vidros e esquadrias em todas as
fachadas do Edifício Jornalista Arnon de Mello, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, edificação com 14 pavimentos e área total
externa de 5.600m².
 
2. JUSTIFICATIVA
A contratação de empresa para realização do serviço de lavagem/limpeza das
fachadas do Edifício-sede do TRE/AL deve-se à necessidade de se manter o
prédio em perfeitas condições tanto visualmente quanto em relação à
manutenção do imóvel. Devido a condições climáticas, o acúmulo de água e
sujeira pode contribuir para que resíduos e materiais fiquem sedimentados
nos revestimentos, vidros e esquadrias, o que facilita o surgimento de mofo,
corrosão e infiltrações. O aspecto visual da Sede do TRE/AL também deve ser
levado em consideração, uma vez que a boa conservação da fachada, além de
ser um aspecto de limpeza, repassa uma imagem positiva a todos os visitantes,
magistrados e servidores que utilizam o prédio de alguma forma.
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Lavagem das fachadas do Edifício-sede do TRE/AL utilizando água potável e
solução limpadora sem agredir a composição dos revestimentos (ACM e
porcelanato), vidros e esquadrias, fungicida para evitar infestações de fungos
e bactérias e retirada mecanicamente de todos os resíduos.
 
4. QUANTIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
APROXIMADA

1
Serviços de lavagem e
limpeza das fachadas do
Edifício-sede do TRE/AL

m² 5.600

 
5. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA
5.1 - A empresa responsável pela execução dos serviços deverá comprovar que
os trabalhadores envolvidos estão devidamente capacitados com relação à
execução de serviços realizados em altura, de acordo com as disposições da
Norma Regulamentadora de n.º 35, do Ministério do Trabalho e Emprego.
5.2 - A empresa responsável pela execução dos serviços deverá apresentar
atestado de saúde ocupacional do trabalhador de modo a comprovar a aptidão
do profissional para o trabalho em altura.
5.3 - Os profissionais responsáveis pela execução do serviços deverão estar
devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual - EPI
indicados pela Norma Regulamentadora de n.º 35, do Ministério do Trabalho e
Emprego.
 
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL
6.1 - Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho
Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) como profissional ou empresa de engenharia e apresentar
um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente certificados pelo
Conselho Regional de Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura
(Certidão de Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove que o licitante possui capacidade para executar
serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto
deste certame.
6.1.1 - Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este
projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com a execução
de serviços semelhantes em edifícios com pelo menos 7 (sete) pavimentos;
6.2 - Os interessados deverão comprovar que possuem em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de
nível superior, ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU,
detentor(es) do atestado de capacidade técnica referido nos parágrafos
anteriores;
6.3 - Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação
de que trata o parágrafo anterior será satisfeita com a apresentação do ato
constitutivo ou contrato social da empresa;
6.4 - Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação de
serviços, a comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de
prestação de serviço;
6.5 - Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação dar-se-á
com a apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha
constante do Livro de Registro de Empregado;
6.6 - O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s)
técnico(s), deverá(ão) participar do serviço objeto deste certame, coordenando
sua execução de acordo com os respectivos acervos técnicos.
 
7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo máximo para conclusão dos serviços é de 60 (sessenta) dias.
 
8. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL, CEP:
57.051-090. Os serviços deverão ser realizados no horário de funcionamento
deste Tribunal, salvo orientação divergente da Seção de Manutenção e
Reparos formalizada mediante prévio aviso.
 
9. PAGAMENTO

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta-
corrente, em até 10 (dez) dias, somente após oatesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue
acompanhada de
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as Certidões Negativas de Débitos Fiscais ePrevidenciários;
b. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelodeterminado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

 
10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
Seção de Manutenção e Reparos.
 
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, quepodem 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 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

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

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5(cinco) dias pela Contratada, assegurando-

lhe o contraditório e a ampla defesa;
f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à

Contratada, se houver, ou cobradas judicialmente.

 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - Todos os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados
com uso devido de equipamentos e ferramentas necessários, assim como a
execução do serviço será acompanhada por técnicos, além dos operários
habilitados e experientes.
12.2 - Será de responsabilidades da contratada:

a. Fornecimento de mão de obra devidamente qualificada registrada
cumprindo todas as determinações da CLT;

b. Fornecimento de todos os EPI’S (equipamento de proteção individual de
segurança necessário para a execução dos serviços);

c. Recolhimento dos impostos, encargos sociais e tributários, referentes aos
trabalhos, cujos comprovantes deverão ser apresentados pela Contratada
caso sejam solicitados pela Contratante;

d. Colocação de Placa obrigatória pelo CREA;
e. ART/RRT dos responsáveis técnicos;
f. Isolamento da área a ser trabalhada, obedecendo as NR’s, assim a

segurança no trabalho;
g. Fornecimento de materiais, produtos e equipamentos necessários para a

lavagem de fachada;
h. Os serviços a serem realizados deverão levar em conta, ainda, o mínimo

impacto possível às atividades realizadas por esta Justiça Eleitoral;
i. Os interessados em realizar os serviços constantes neste Termo de

Referência poderão realizar vistoria no local de prestação dos mesmos, a
fim de conhecerem a realidade das instalações, não se admitindo
alegação posterior de desconhecimento de dificuldades caso optem por
não realizá-la;

j. A vistoria acima mencionada deverá ser agendada na Seção de
Manutenção e Reparos (SMR), com antecedência, pelo telefone (82) 2122-
7652 e realizada por técnico credenciado da empresa, no Edifício-Sede do
TRE/AL, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió-
AL, sendo, ao final, firmada DECLARAÇÃO DE VISTORIA, que deverá ser
entregue no ato de apresentação da documentação.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE
OMENA, Chefe de Seção, em 26/07/2017, às 16:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 02/08/2017, às 15:55, 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
0271611 e o código CRC 1D4DB6DB.
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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 agosto de 2017.
À Coordenadoria de Serviços Gerais.
 
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao solicitado por V. Sa. nos r.

Despachos COSEG 0269230 e 0269560, encaminho-lhe o
TR anexo (SEI 0271611), assim como a proposta comercial
apresentada pela empresa Pró-Prédio Manutenção Predial.

Outrossim, comunico-lhe que solicitei orçamentos
às empresas especializadas Vettor Engenharia (SEI 0269492),
HL Serviços em Altura (SEI 0270340) e Exclusiva Construções
(SEI 0269643), tendo as duas primeiras realizado uma vistoria
técnica no Edifício-sede deste Tribunal.

Atenciosamente,    

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 02/08/2017, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0274138 e o código CRC CD58605A.

0006324-09.2017.6.02.8000 0274138v1
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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 agosto de 2017.
Ciente. 
À SAD para análise do TR.
 

 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por Antonio Ferreira Barbosa Filho,
Coordenador, em 02/08/2017, às 19:37, 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
0274413 e o código CRC 7C97C1A1.

0006324-09.2017.6.02.8000 0274413v1
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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 agosto de 2017.
À Seção de Compras
Assunto: Termo de Referência. Serviços Técnicos de

Limpeza de fachada em altura. Avaliação prévia.
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Tendo em vista os aspectos técnicos envolvidos, solicito

prévia consulta a empresas especilizadas para aferirmos a
viabilidade do uso dos parâmetros indicados no Termo de Referência
de evento n.º 0271611.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário, em 07/08/2017, 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
0274528 e o código CRC 1F21887A.

0006324-09.2017.6.02.8000 0274528v1
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De: "Agamenon Gomes Miranda Júnior" <agamenonmiranda@tre-al.jus.br>
 Para: 

 CCO: rb1limpezas@gmail.com, multi_services_@hotmail.com
 Data: 14/08/2017 05:38 PM

 Assunto: Cotação. Lavagem de fachada predial. TRE-AL.
 

Prezado Fornecedor,
 
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), necessita contratar pessoa jurídica especializada para realização de
serviços de lavagem de fachada predial (14 andares), conforme Termo de Referência em anexo.
 
Solicitamos cotação dos serviços, que poderá ser enviada por este e-mail (compras@tre-al.jus.br).
 
Caso necessitem visitar local, solicitamos que respondam neste e-mail para que possamos agendar com a seção
requisitante.
 
 
Att.
Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Compras - TRE/AL
(82) 2122.7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Horário: Segunda a Quinta de 13h as 19h e Sextas de 7h30 as 13h30.

Anexados:
 

Arquivo: Termo de
Referência.pdf

Tamanho:
160k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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CARTA PROPOSTA 
 

Prezados Senhores, 
 
A Vettor Engenharia vem através desta proposta comercial se apresentar 
para contratação de empresa especializada para SERVIÇOS DE 
LAVAGEM DA FACHADA DO PRÉDIO DO TER situado no bairro do 
Farol em Maceió – Alagoas . 
 
Propomos o valor global de Mão de obra e equipamentos de                      
R$ 32.000,00 ( Trinta e dois mil reais ), para realização dos serviços, 

Conforme especificações técnicas e mão de obra especializada.  
 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

 

  Mobilização e desmobilização de mão de obra e 
equipamentos/ferramentas (equipamentos normatizados e 
dentro da validade e aferições). Realização de vistoria com 
mão de obra especializada, devidamente registrada com curso 
em altura NR35 e exames médicos dentro da validade como 
orienta a legislação do Ministério do Trabalho e Emprego;  

 Lavagem inicial com material desengraxante próprio para 
remoção de impurezas e sujeiras. 

 Lavagem final com sabão neutro nos revestimentos, janelas, 
vidros das fachadas do edifício.    

 Lavagem dos vidros com produtos específicos. 

  Ferramentas e equipamentos em geral;  
 

 

Atenciosamente, 

Maceió, 10 de agosto de 2017. 

________________________________ 
Jorge Henrique Ferreira de Oliveira 

Eng° civil CREA – 02000119346 
 
 

Avenida Antônio Gouveia, 61, Pajuçara. Maceió - AL  Edf. Ocean Tower, sala 03. Tel.: 82 3021-4335 
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E-mail - 0284470

Data de Envio: 
  28/08/2017 16:15:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>

Para:
    lnmanutencaopredial@hotmail.com

Assunto: 
  TRE-AL. Lavagem de fachadas. Cotação

Mensagem: 
  Prezado Fornecedor,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) necessita contratar empresa especializada para lavagem
de fachadas de seu prédio Sede, nesta capital.

Para tanto, estamos enviando Termo de Referência, em anexo, e solicitando cotação, que poderá ser
enviada por e-mail no endereço compras@tre-al.jus.br.

Caso necessite visitar o edifício poderá ser agendada visita após contato pelo mesmo e-mail.

Att.

Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Compras - TRE-AL
2122-7711 / 2122-7712

Anexos:
    Termo de Referência.pdf

E-mail SC 0284470         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 23



31/08/2017 webmail.tre-al.gov.br:3000/WorldClient.dll?Session=SV7MSB8LIKZWR&View=Message&Print=Yes

http://webmail.tre-al.gov.br:3000/WorldClient.dll?Session=SV7MSB8LIKZWR&View=Message&Print=Yes 1/1

De: LN Manutenção Predial <lnmanutencaopredial@hotmail.com>
 Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>

 Data: 28/08/2017 09:11 PM
 Assunto: [compras] TRE-AL. Lavagem de fachadas. Cotação

 

Sr. Agamenon, boa noite.
Seguem em anexo a proposta e uma pequena apresentação de alguns serviços executados pela empresa.
Qualquer dúvida pode me ligar.

A�,
Sanlai Asafe,
(82) 9 9959-0016.
(82) 3327-7633

De: Agamenon Gomes Miranda Júnior <agamenonmiranda@tre-al.jus.br>
 Enviado: segunda-feira, 28 de agosto de 2017 19:50:49

 Para: lnmanutencaopredial@hotmail.com
 Assunto: TRE-AL. Lavagem de fachadas. Cotação

 
Prezado Fornecedor,
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) necessita contratar empresa especializada para lavagem de fachadas de seu prédio Sede, nesta capital.
 
Para tanto, estamos enviando Termo de Referência, em anexo, e solicitando cotação, que poderá ser enviada por e-mail no endereço compras@tre-al.jus.br.
 
Caso necessite visitar o edifício poderá ser agendada visita após contato pelo mesmo e-mail.
 
 
Att.
Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Compras - TRE/AL
(82) 2122.7712
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Horário: Segunda a Quinta de 13h as 19h e Sextas de 7h30 as 13h30.

Anexados:
 

Arquivo: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.pdf Tamanho: 258k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: APRESENTAÇÃO.pdf Tamanho: 1243k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Cotação LN Serviços (0286318)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 24



LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL 

TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LN MANUTENÇÃO PREDIAL
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LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL 

TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com 

 

 

 
 
 

 
A EMPRESA 

 

Empresa: LN MANUTENÇÃO PREDIAL 

Razão Social: PEREIRA E PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. 
CNPJ: 23.507.099/0001-18 

Endereço: Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiuca, Maceió – AL 

 
A LN manutenção predial é uma empresa criada para atender a residências, condomínios, empresas 

e órgãos públicos na área de construção civil, atendendo as necessidades de manutenção predial, reformas e 

construções, segundo a lei municipal 1645, que regulamenta e fiscaliza as manutenções com qualidade e 

responsabilidade. 
 

Missão 
 

Atender ao mercado imobiliário, mantendo a nossa principal característica: excelência em todos os serviços 

executados, dando garantia e prestando os melhores serviços, com ética e transparência. 

 
 

 

PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 

O acervo de serviços da LN Manutenção Predial engloba vários serviços, os mais solicitados são: 

 
- Consultoria técnica e acompanhamento de processos construtivos; 
- Projetos e orçamentos 
- Laudos Prediais 
- Lavagem e impermeabilização de fachadas 
- Reparos e pinturas em fachadas de prédios. 
- Recuperação estrutural de pilares, vigas e lajes. 
- Recuperação e pintura de caixas de ar condicionados 
- Rejuntamento e troca de rejunte em fachadas 
- Impermeabilização 
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LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL 

TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com 

 

 
 

 

 
 

Lavagem de Fachada – Edf. Vivant Residence                     Lavagem e Pintura de Fachada – Hospital Arthur Ramos 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Substituição das pedras cerâmicas da calçada – EDF. Montpellier 
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LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL 

TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com 

 

 
 
 

Limpeza dos vidros e pintura do teto – Shopping Pátio Maceió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Substituição de pastilhas e aplicação de junta de dilatação na fachada –UNIT MACEIÓ 
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LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL 

TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com 

 

 
 
 

LAVAGEM, REVITALIZAÇÃO E PINTURA DA FACHADA – UNIMED – FAROL- FERNANDES LIMA. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA – COND. ALTO DAS ALAMEDAS – MANGABEIRAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAVAGEM, REVITALIZAÇÃO E PINTURA DE FACHADA DA WHITE MARTINS – FAROL. 
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LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL 

TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS DA FACHADA – EDF. PRINCESA DE GALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS DA FACHADA – EDF. TRÉSOR. 
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LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL 

TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com  

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES 
 

CLIENTE SERVIÇOS EXECUTADOS 
 
 
 

EDF. BARÃO D’ÁGUA BRANCA 

LAVAGEM DE FACHADA, APLICAÇÃO DE 
REJUNTE ONDE OS MESMOS ESTAVAM 
AUSENTES, PINTURA DAS LAJES 
DECORATIVAS, TROCA E PINTURA DAS 
CAIXAS DE AR CONDICIONADO. 

 
EDF. VIVANT RESIDENCE 

LAVAGEM  DE  FACHADA,  LIMPEZA  DOS 
VIDROS DA VARANDA, JANELAS E 
ESQUADRIAS, APLICAÇÃO DE REJUNTE 
ONDE OS MESMOS ESTAVAM AUSENTES. 

EDF. COSTA VERDE PINTURA,       IMPERMEABILIZAÇÃO       E 
SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS. 

UNEAL MACEIÓ REFORMA DE BANHEIRO ( APLICAÇÃO DE 
CERÂMICA, PINTURA E ACESSÓRIOS) 

HOSPITAL MEMORIAL ARTHUR RAMOS LAVAGEM E PINTURA DA FACHADA. 

 
SHOPPING PÁTIO MACEIÓ 

LIMPEZA DOS VIDROS E ESQUADRIAS, E 
PINTURA DO TETO DE GESSO ( PRAÇA DE 
ALIMENTAÇÃO) 

CONDOMÍNIO SARGAÇO - FRANCÊS EXECUÇÃO      DE      CONTRA-PISO      NA 
GARAGEM. 

EDF. MÔNACO PINTURA DO SALÃO DE FESTAS, HALL DO 
ELEVADOR E RECEPÇÃO. 

 
 
 

 
EDF. MANSÃO TURIM 

LAVAGEM DE FACHADA, APLICAÇÃO DE 
REJUNTE ONDE OS MESMOS ESTAVAM 
AUSENTES, ASSENTAMENTO DE 
PASTILHAS CERÂMICAS NA FACHADA, 
RESTAURAÇÃO, TROCA, PINTURA E 
DRENAGEM DAS CAIXAS DE AR 
CONDICIONADO, PINTURA DO MURO DO 
PILOTIS, APLICAÇÃO DE JUNTA DE 
DILATAÇÃO NO PILOTIS 

 
EDF. ERICH FROMM 

LIMPEZA DOS VIDROS E APLICAÇÃO DE 
SILICONE    NO    VIDROS    EXTERNOS    E 
INTERNOS DO ELEVADOR PANORÂMICO. 

EDF. MONT BLANC REVISÃO       DAS       CAIXAS       DE       AR 
CONDICIONADO. 

EDF. KAIUÁ RETIRADA DE INFILTRAÇÃO E APLICAÇÃO 
DE ACQUELLA NA FACHADA 

 
 
 

UNIT MACEIÓ 

SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, 
RETIRADA   DE   PASTILHAS   CERÂMICAS 
QUE APRESENTAVAM  DESPLACAMENTO 
E APLICAÇÃO DE NOVA PASTILHA 
CERÂMICA NA FACHADA. 
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Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL 
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EDF. MONTPELLIER 

 

SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA CERÂMICA DA 
CALÇADA E APLICAÇÃO DE PISO TÁTIL, 
LAVAGEM DE FACHADA, DRENAGEM, 
RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS 
CAIXAS DE AR CONDICIONADO E 
APLICAÇÃO   DE   REJUNTE   NAS   ÁREAS 
ONDE  O  MESMO ENCONTRA-SE 
AUSENTE. 

EDF. REVENANT RETIRADA DE INFILTRAÇÃO DA FACHADA 
COM TROCA DE REJUNTE DANIFICADO. 

 
EDF. ITANGÁ 

LAVAGEM DE FACHADA E APLICAÇÃO DE 
REJUNTE ONDE OS MESMOS 
ENCONTRAVAM-SE AUSENTES NA 
FACHADA. 

EDF. PAUL CEZANNE SUBSTITUIÇÃO,        RESTAURAÇÃO        E 
PINTURA       DAS       CAIXAS       DE       AR 
CONDICIONADO. 

EDF. JORGE DE LIMA SUBSTITUIÇÃO  E  PINTURA  DAS  CAIXAS 
DE AR CONDICIONADO E LAVAGEM DE 
FACHADA 

 
 
EDF. CLEVELAND 

SUBSTITUIÇÃO E PINTURA  DAS  CAIXAS 
DE AR CONDICIONADO,  LAVAGEM DE  
FACHADA, REPOSIÇÃO DE PASTILHAS DA 
FACHADA E NIVELAMENTO DA RAMPA DO 
SUB-SOLO. 

EDF. CLASSIC SUBSTITUIÇÃO DO REJUNTE DA PISICNA E 
PINTURA DAS PORTAS CORTA FOGO. 

 
EDF. LAZULI 

LAVAGEM DE FACHADA E RETIRADA DAS 
ESTRUTURAS DE FERRO DAS VARANDAS 
DO PRÉDIO. 

 
 
 

COND. ALTO DAS ALAMEDAS 

EXECUÇÃO          DE          MURO          EM 
ALVENARIA,COM 20 METROS DE 
COMPRIMENTO POR 3 METROS DE 
ALTURA,E SERVIÇO DE PINTURAS. 

 
EDF. ÁGATA 

SUBSTITUIÇÃO     DE     CERÂMICAS     DA 
CALÇADA E PILOTIS, REJUNTAMENTO DA 
PISCINA E PINTURA DO SUBSOLO E 
RECEPÇÃO. LAVAGEM DE FACHADA. 

 
UNIMED MACEIÓ 

LAVAGEM,  REVITALIZAÇÃO  E  PINTURA 
DA        FACHADA.        CONTRATO        DE 
MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS. 

EDF. GARDÊNIA REVISÃO DA FACHADA. 
EDF. DIAMANTINA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL 

 
 
 

EDF. MELILLAS 

LAVAGEM   DE   PARTE   DA   FACHADA, 
APLICAÇÃO  DE  REPELENTE PARA 
POMBOS E SUBSTITUÇÃO DE PEDRAS 
CERÂMICAS DO PILOTIS 

LE TERRACE LAVAGEM   E   IMPERMEABILIZAÇÃO   DA 
FACHADA. PINTURA DOS HALLS. 

 

LN MANUNTENÇÃO PREDIAL
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EDF. EMPRESARIAL TERRA BRASILIS 

 

LAVAGEM E APLICAÇÃO DE REJUNTE NA 
FACHADA, NIVELAMENTO DA RAMPA DO 
SUB-SOLO. 

 
 
 

EDF. MONT ALVERNE 

LAVAGEM  DE  FACHADA,  PINTURA  DAS 
CAIXAS DE AR CONDICIONADO, 
APLICAÇÃO DE SILICONE NAS 
ESQUADRIAS, LAVAGEM DO PILOTIS E 
CALÇADA E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS 
CERÂMICAS. 

 
SOTREQ S/A 

PINTURA DA FILIAL  DE  MACEIÓ DA 
EMPRESA SOTREQ  (INTERNA     E 
EXTERNA) E LAVAGEM DA FACHADA. 

 
WHITE MARTINS 

 
PINTURA DA FACHADA. 

 
EDF. SAMOA 

 
PINTURA DAS ÁREAS COMUNS DO PRÉDIO. 

 
EDF. REDUIT 

RETIRADA DE FISSURAS DA FACHADA, 
APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA NA 
COBERTURA E SUBSTITUIÇÃO DA 
CERÂMICA DA RECEPÇÃO. 

 
EDF. CERRO TRONADOR 

 
LAVAGEM DA FACHADA, PINTURA E 
APLICAÇÃO DE REPELENTE NAS CAIXAS 
DE AR CONDICIONADO. 

 
EDF. GISELE 

 
RETIRADA DE INFILTRAÇÃO DO PILOTIS. 

 
EDF. MAISON SAINT LAURENT 

 
SUBSTITUIÇÃO DE PORCELANATO E 
ADEQUAÇÃO PARA PORTARIA REMOTA. 

 
EDF. TRESÓR 

 
APLICAÇÃO DE PASTILHA CERÂMICA NA 
FACHADA. 

 
 

JTR 

 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DA SUB-
ESTAÇÃO DE ENERGIA E DA LAJE DO 
AUDITÓRIO. 

 
EMPRESARIAL NORCON 

 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO 
MEZANINO E DA COBERTURA. 

EDF. AMADEUS LAVAGEM DE FACHADA 

EDF. PARTHENON VISTORIA NA FACHADA E SUBSTITUIÇÃO 
DE PASTILHAS CERÂMICAS. 

EDF. PRINCESA DE GALES VISTORIA NA FACHADA E SUBSTITUIÇÃO 
DE PASTILHAS CERÂMICAS. 
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CONTATO 
Telefone: (82) 3327-7633 
E-mail: lnmanutencaopredial@hotmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007279928770 
Site: www.lnmanutencaopredial-com-br.webnode.com 
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LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL  

 TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com 

 

 

 

ORÇAMENTO DE LAVAGEM DA FACHADA PARA TRE. 

 

1. Dados da Empresa 

Empresa:LN MANUTENÇÃO PREDIAL 

Razão Social: PEREIRA E PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. 
CNPJ:23.507.099/0001-18 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiuca, Maceió – AL 
 

2. OBJETO  

Orçamento de lavagem da fachada para  TRE, contento o custo da mão de obra 

e material necessário para a realização do serviço, e em anexo Planilha orçamentária. 

 

3.OBJETIVO 

Fornecer um serviço de qualidade, por profissionais qualificados. Todo o serviço 

será supervisionado pelo engenheiro civil da empresa. 

 

4. SERVIÇOS 

 
4.1 Lavagem 
 
 Lavagem da fachada com água potável e produtos não corrosivos retirando 
todas as impurezas da fachada, aplicação de rejunte nas áreas onde o mesmo 
estiverem ausentes ou danificados, limpeza de vidros, esquadrias com aplicação de 
silicone onde estiver faltando nas esquadrias.  
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LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL  

 TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com 

 

 
 
5.Garantia do serviço 
 

 Garantia do  rejunte –2 anos 

 Garantia de silicone – 1 anos 
 
6.Responsábilidade da contratante 
 

 Fornecer água para realização dos serviços. 

 Fornecer energia elétrica para realização dos serviços. 

 Local para acomodação dos pertences dos funcionários. 

 Liberação dos locais a serem executados os serviços. 

 Informar aos moradores os horários e possíveis transtornos normais a execução 
do serviço. 

 
 
 
Anexo: Planilha orçamentária   Maceió , 28 de agosto de 2017. 
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LN MANUNTENÇÃO PREDIAL 
Endereço:Rua Santa Fernanda, 1260, Jatiúca, Maceió – AL  

 TEL – (82) 3327 – 7633    /   E –MAIL – lnmanutencaopredial@hotmail.com 

 

 

                                                                              CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Nº do orçamento 00436 

            
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT. CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL 

1 FACHADA 

1.1 LAVAGEM DE FACHADA m² 5.600,00 R$ 2,60 R$ 14.560,00 

  TOTAL ITEM 1 R$ 14.560,00 

  
    

  

TOTAL R$ 14.560,00 

Condições de pagamento: A combinar. (Previsão da obra - 45 dias). 

Observações: 1 - O orçamento contempla mão de obra e material; 2 - Todos os quantitativos  
deverão ser revisados e conferidos durante a execução dos serviço 

Todos os nossos Colaboradores estão em acordo com as Leis Trabalhistas, e possuem o curso de 
treinamento para trabalho em altura NR35. 

APROVAÇÃO 

Efetuada na data de: 

Assinatura: 

CONTRATO Nº   

    
 

 Maceió, Segunda-feira, 28 de agosto de 2017. 
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E-mail - 0286356

Data de Envio: 
  31/08/2017 14:25:07

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE COMPRAS <compras@tre-al.jus.br>

Para:
    hl_servicos@hotmail.com

Assunto: 
  TRE-AL. Lavagem de fachadas. Cotação

Mensagem: 
  Prezado Fornecedor,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) necessita contratar empresa especializada para lavagem
de fachadas de seu prédio Sede, nesta capital.

Para tanto, estamos enviando Termo de Referência, em anexo, e solicitando cotação, que poderá ser
enviada por e-mail no endereço compras@tre-al.jus.br.

Caso necessite visitar o edifício poderá ser agendada visita após contato pelo mesmo e-mail.

Att.

Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Compras - TRE-AL
2122-7711 / 2122-7712

Anexos:
    Termo de Referência.pdf
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De: Multiservices - Administradora de Condomínios <multi_services_@hotmail.com>
 Para: "compras List Member" <compras@tre-al.jus.br>

 Data: 14/09/2017 11:55 AM
 Assunto: [compras] PROPOSTA TRE

 

Bom dia,

Segue em anexo a proposta de lavagem da fachada do TRE.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente, Rose
  

 MULTISERVICES
 Administradora de Condomínios

 & Serviços Gerais.
 (82) 3432-5530

 

Anexados:
 

Arquivo: PROPOSTA
TRE.pdf

Tamanho:
387k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Mult i
Serviços Gerais &
Administradora de Condomínios

SERVICES

Mult i
Serviços Gerais &
Administradora de Condomínios

SERVICES

 

 ORÇAMENTO DE LAVAGEM DA FACHADA TRE. 

 

 

 

1. Dados da Empresa 

Empresa: MULTI SERVICES- Serviços Gerais e Administração de 

Condomínios. 

Razão Social: L N ALVES - ME. 
CNPJ:10.932.756/0001-22 
Endereço: Rua Doutor Augusto Cardoso, 11, 1° andar sala: 3,  Jatiuca, Maceió – AL 
 

2. OBJETO  

Orçamento de lavagem da fachada para  TRE, contento o custo da mão de 

obra e material necessário para a realização do serviço, e em anexo Planilha 

orçamentária. 

 

3.OBJETIVO 

Fornecer um serviço de qualidade, por profissionais qualificados. Todo o 

serviço será supervisionado pelo engenheiro civil da empresa. 

 

4. SERVIÇOS 

 
4.1 Lavagem 
 
 Lavagem da fachada com água potável e produtos não corrosivos retirando 
todas as impurezas da fachada. 
 
5.Responsábilidade da contratante 
 

 Fornecer água para realização dos serviços. 

 Fornecer energia elétrica para realização dos serviços. 

 Local para acomodação dos pertences dos funcionários. 

 Liberação dos locais a serem executados os serviços. 

 Informar aos moradores os horários e possíveis transtornos normais a 
execução do serviço. 
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Mult i
Serviços Gerais &
Administradora de Condomínios

SERVICES

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

Proposta válida por 60 dias. 

 

 

Maceió, 14 de Setembro de 2017. 

 

Atenciosamente, Roseane 

                                                                              CLIENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT. CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL 

1 FACHADA 

1.1 LAVAGEM DE FACHADA m² 5.600,00 R$ 4,47 R$ 25.000,00 

  TOTAL ITEM 1 R$ 25.000,00 

        

TOTAL R$ 25.000,00 

Condições de pagamento: A combinar. 

Observação: O orçamento contempla mão de obra e material 

APROVAÇÃO Efetuada na data de: 

Assinatura: 
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0006324-09.2017.6.02.8000 Unidade 1 1

CATSER 24120 Lavagem de Fachada 

Fontes de Consulta

19.600,00 -3.190,00 19.600,00

32.000,00 9.210,00 Desconsiderado

14.560,00 -8.230,00 14.560,00

25.000,00 2.210,00 25.000,00

28,40%

A Planilha  pode ser utilizada 22.790,00 6.473,35 19.720,00

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

19.720,00 19.720,00

3

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

 PRÓ – PRÉDIO MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - EPP
CNPJ: 14.149.437/0001-04

VETTOR ENGENHARIA
CNPJ : 23.094.037/0001-21

LN MANUTENÇÃO PREDIAL
CNPJ: 23.507.099/0001-18

MULTI SERVICES
CNPJ:10.932.756/0001-22

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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4831 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SC

Em 14 de setembro de 2017.

Assunto: Pesquisa de preços. Lavagem de fachada predial. Sede.

 

Senhor Secretário,

 

1. Tratam os autos de contratação de empresa especializada em lavagem de fachada
predial (CATSER 24120) para a Sede deste Tribunal, conforme Termo de Referência
(0271611). Foi ainda atribuída urgência na tramitação dos autos no despacho
(0269230).

2. Vieram os autos para cotação de preços, sendo consultados fornecedores locais.
Algumas cotações já haviam sido solicitadas pela unidade requisitante.

3 . Quatro empresas apresentaram propostas: Pró-Prédio (0271253), Vettor
Engenharia (0283951), LN Manutenção Predial (0286318) e Multiservices (0292068).
Das cotações, apenas a da empresa Vettor foi descartada pela planilha modelo COCIN
(0292091) devido ao seu alto valor. Outras empresas foram contatadas por e-mail nos
autos, tanto pela unidade requisitante como por esta Seção de Compras, entretanto
não retornaram o contato, sendo que a empresa MCA Alagoas Serviços informou, por
telefone, não trabalhar com a altura deste edifício.

4. O menor preço apresentado foi da LN Manutenção Predial, no valor de R$
14.560,00 (catorze mil quinhentos e sessenta reais). Já o preço médio
estimado para o serviço foi de R$ 19.720,00 (dezenove mil setecentos e
vinte reais).

5. Diante do exposto, sugerimos, smj, a realização de licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico para a aquisição, com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nºs 3.555/2000 e 5.450/2005, com participação exclusiva de microempresas
e empresas de pequeno porte, em face das alterações da LC nº 123/2006 e
orientações da SLTI sobre a aplicação da mesma.

 

À deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Técnico Judiciário, em 14/09/2017, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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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
0292095 e o código CRC 987DF6DE.

0006324-09.2017.6.02.8000 0292095v3
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil

 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

 
Nome: PEREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - EPP
CNPJ: 23.507.099/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 13:48:12 do dia 11/07/2017 <hora e data de Brasília>.

 Válida até 07/01/2018.
 Código de controle da certidão: F6CD.94EF.EBE1.B067

 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Nome/Contribuinte:

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 não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 12:10:40 do dia 21/08/2017

Código de controle da certidão: B86A-1569-FC60-A872

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

Certidão fornecida para o CNPJ: 23.507.099/0001-18

Válida até 20/10/2017

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO - CPD                    71244 /
2017

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Econômico

Inscrição: 901408164                                          Identificação: 490587463

 
 ..
.

 

________________________________________ .______________________________________
CIDADAO Secretaria Municipal de Finanças

Servidor Responsável  

Contribuinte
PEREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA

 
 
C.N.P.J./C.P.F.
23507099000118

                    
Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - STA FERNANDA, Nº: 01260, 

 57035670, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  JATIUCA                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
13/09/2017

Validade 
13/10/2017

Nº Protocolo 
0

Data Protocolo 
13/09/2017

                                                   
N.º De Autenticidade: 783.7CD.508.66D

 
.
   Certificamos, com  fundamento  nas  informações  constantes  em  nossos
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o  direito
   de a Fazenda Municipal de  inscrever e cobrar outras dívidas que  venham
   a ser apuradas,  com  referência  ao  presente  instrumento,  que  EXISTE
   débito registrado em relação ao Contribuinte/imóvel acima identificado. 
   
     ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   
  
    
Certidão emitida as 17:59:09 do dia 13/09/2017
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada na pagina da Secretaria de finanças,
no endereço: http://www.smf.maceio.al.gov.br ou na própria Secretaria de Finanças.
.
 

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Secretaria Municipal de Finanças  
Observação:
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13/09/2017 https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

 

CERTIDÃO

 

Requerente: PEREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - EPP

CNPJ: 23.507.099/0001-18

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual PEREIRA & PEREIRA
CONSTRUCOES LTDA - EPP, CNPJ 23.507.099/0001-18, figure como responsável ou
interessado.

 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  18h01min58 do dia  13/09/2017, 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/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 5WHW.4SXY.XZXD.AJEU

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tem como objetivo consolidar a
relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública. Saiba mais

Consulta

Quantidade de registros encontrados: 0  Data: 13/09/2017 18:03:02

ATENÇÃO 
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos
que delas resultem causados a terceiros. 
 
* Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.) 
 
** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador. 

 
 

Você está em:
Início » CEIS

CPF/CNPJ: 23507099000118

Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

(Opcional)

Tipo de Sanção: Todos

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:
 
CNPJ/CPF: 23507099000118

Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/09/2017 às 18:04) 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 23.507.099/0001-18.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 59B9.9D42.12CC.C642 

Gerado em: 13/09/2017 as 18:04:02 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=25145961&VARPessoa=25145961&VARUf=AL&V… 1/1

 

 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 23507099/0001-18
Razão Social: PEREIRA E PEREIRA CONSTRUCOES LTDA EPP
Endereço: RUA SANTA FERNANDA 1260 / JATIUCA / MACEIO / AL / 57035-670
 
 
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 Serviço - 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: 27/08/2017 a 25/09/2017
 
Certificação Número: 2017082707470913338113
 
 
Informação obtida em 14/09/2017, às 13:53:53.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 
 

Nome: PEREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - EPP
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.507.099/0001-18
Certidão nº: 137012133/2017
Expedição: 14/09/2017, às 13:57:47
Validade: 12/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PEREIRA & PEREIRA CONSTRUCOES LTDA - EPP

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
23.507.099/0001-18, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2017.
À SAD.
Senhor Secretário,
A par da Informação SC 4831 (0292095), e

considerando que a Seção de Compras, para contratação de
serviços, tem sugerido adotar como preço estimado a proposta
de menor preço, desde que a proponente encontre-se em
situação fiscal regular, vimos, no caso concreto, sugerir como
preço estimado o montante de R$ 14.560,00 (catorze mil
quinhentos e sessenta reais), ofertado pela empresa PEREIRA
& PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, não obstante a
empresa não apresentar CND quanto aos tributos municipais,
podendo, contudo, regularizar até o prazo da contratação,
conforme LC 123/2006.

Uma vez aquiescendo a sugestão, propomos a
realização de certame licitatório, modalidade pregão, na forma
eletrônica, com apoio na Lei Nº 10.520/2002 c/c o Decreto
5.450/2005, com participação exclusiva para microempresas
ou empresas de pequeno porte, declinando desde já o
CATSER 24120 para eventual registro no sistema
COMPRASNET.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 15/09/2017, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 15/09/2017, às 12:14, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0292884 e o código CRC 0D9B7A0C.

0006324-09.2017.6.02.8000 0292884v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2017.
Aprovo o Termo de Referência de evento nº

0271611, uma vez confirmada a viabilidade da contratação
nos parâmetros definidos, tendo em conta as informações
trazidas pela Seção de Compras nos eventos
nº 0292095 e 0292884.

Assim, evoluo os autos à SGO para a necessária
reserva de crédito.

Em paralelo, à SLC para elaboração da minuta do
edital do pregão eletrônico.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Secretário de Administração Substituto, em 20/09/2017, às 14:24, 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
0294171 e o código CRC 8E685022.

0006324-09.2017.6.02.8000 0294171v1
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  __ SI AFI 2017- DOCUMENTO- CONSULTA- CONPE ( CONSULTA PRE- EMPENHO) __________________

  21/ 09/ 17  15: 59                                      USUARI O :  LURDI NHA       

  DATA EMI SSAO    :  21Set 17                            NUMERO  :  2017PE000542   

  DATA LI MI TE     :  31Dez17                                                     

  UG EMI TENTE     :  070011 -  TRI BUNAL REGI ONAL ELEI TORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMI TENTE :  00001  -  TESOURO NACI ONAL                                   

  FAVORECI DO      :                                                              

  TAXA CAMBI AL    :                                                              

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO /  FI NALI DADE                                                       

  RESERVA DE CRéDI TO REFERENTE A PRESTAçãO DE SERVI çOS DE EMPRESA ESPECI ALI ZADA 

  EM LAVAGEM DE FACHADA PREDI AL ( EDI FI CI O SEDE DO TRE- AL) ,  CONFORME DESPACHO DO 

  SETOR DE COMPRAS ( DOC.  0292884) SEI  6324- 09. 2017.                               

                                                                                

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

  401081  1 084621  0100000000 339039        AI EF LI MPEZ               14. 560, 00

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR :  52478998491 -  LURDI NHA             UG :  070011   21Set 17   15: 55

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

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito 542/2017.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 22/09/2017, às 09:11, 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
0295395 e o código CRC DBC081A1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2017.
SEI n. 0006324-09.2017.6.02.8000
Informação 244/2017

Maceió, 21 de setembro de 2017
 
Para: SAD
Assunto: Remanejamento de crédito realizado. Reserva de crédito realizada.
 
Senhor Secretário,
 
Os presentes autos trata de serviços de lavagem de fachada predial (Sede do
TRE/AL), não estando previsto na LOA 2017 de forma específica.
 
Após atualização da planilha de controle orçamentário, informamos que o
saldo na despesa agregada Limpeza e Conservação é de apenas R$ 1.882,56.
 
Para atender a despesa, na referida planilha realizamos o remanejamento de
crédito do registro chamado “Sobra orçamentária” para a despesa agregada
Limpeza e Conservação no valor de R$ 14.560,00, atendendo ao SEI
nº 0006324-09.2017.6.02.8000 (lavagem de fachada predial Sede TRE-AL). 
 
Após, realizado o remanejamento e a reserva de crédito, sugerimos
encaminhando à SAD para conhecimento.
 
Respeitosamente,
 
Maria de Lourdes Gomes Leite Souza
Seção de Gestão Orçamentária
 
Rogério Rocha da Silva
Chefe da Seção de Gestão Orçamentária
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Ciente. De acordo.
 
À SAD para conhecimento.
 
Márcio Andrade da Silva
Coordenador da COFIN em exercício
 
 
1. Registramos na planilha de controle orçamentário o remanejamento de
n. 70/2017.
 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 22/09/2017, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LOURDES GOMES LEITE
SOUZA, Técnico Judiciário, em 22/09/2017, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/09/2017, às 10:00,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0295396 e o código CRC 7CA423DF.

0006324-09.2017.6.02.8000 0295396v1
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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 setembro de 2017.
Acuso ciência e anuência com a proposição

veiculada no Despacho SGO 0295396.
Retornem os autos à SLC, tendo em vista o

Despacho GABSA 0294171.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário, em 25/09/2017, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0296117 e o código CRC 260443E0.

0006324-09.2017.6.02.8000 0296117v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5074 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD,

Senhor Secretário,

 

                   Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando à
contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de lavagem
das fachadas do Edifício-Sede do TRE/AL.

                    Esta Seção elaborou minuta de edital em que foi conferida exclusividade de
participação às pequenas e microempresas, em razão do que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2006, com a nova redação dada pela Lei Complementar no
147/2014.

                  As disposições relativas às sanções administrativas e as obrigações do
contratante foram complementadas.

                 Foi retirado do Termo de Referência, no item 6.1, a expressão “regular”,
no que diz respeito a inscrição do CREA ou CAU, como também a palavra
“permanente”, no item 6.2, quanto ao detentor do atestado de capacidade técnica.

                  Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços
orçados pela administração, como já foi fundamentado em outros procedimentos
que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93”
                 Diante do exposto, encaminhamos 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 acima
indicadas.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 26/09/2017, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 26/09/2017, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 26/09/2017, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0297131 e o código CRC 886676EF.

0006324-09.2017.6.02.8000 0297131v2

Informação 5074 (0297131)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 63



   TRE/AL

Fls._________

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃOPREGÃO  ELETRÔNICOELETRÔNICO  Nº Nº XXXX/2017/2017

MINUTAMINUTA

P. A. SEI Nº: 0006324-09.2017.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR  PREÇO
GLOBAL
Data: XX de XXXX de 2017.
Horário de Abertura: XX horas (HORÁRIO
DE BRASÍLIA/DF)
Local: www.comprasnet.gov.br

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
prestação de serviços de  lavagem e limpeza de fachada predial, tudo de acor-
do com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
5.450/2005, pelo Decreto nº 8.538/2015 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666/1993 com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes.
Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº
123/2006, a Portaria nº 212/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, por meio da qual se adota SICAF –
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –  nas licitações
realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber
pela Lei nº 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1 - DO OBJETO.

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de pessoa jurídi-
ca especializada para realização de serviços de lavagem e limpeza dos revesti-
mentos, vidros e esquadrias em todas as fachadas do Edifício Jornalista Arnon
de Mello, Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, edificação
com 14 pavimentos e área total externa de 5.600m², conforme descrição cons-
tante no anexo 1 deste edital.

1.2. O Edifício  Jornalista Arnon de Mello está situado na Av. Aristeu de
Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.

2 – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

2.1. O prazo máximo para conclusão dos serviços é de 60 (sessenta) dias
a partir da data do recebimento da nota de empenho.

3 – DA PARTICIPAÇÃO.

3.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –  SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.

Minuta de Edital do Pregão (0297132)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 64



   TRE/AL

Fls._________

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

3.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.

3.2. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.

3.3. No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.

3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.4.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

3.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;

3.4.4. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.4.5. Que tenham  em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente  em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade  até  o  terceiro  grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício
de  funções  administrativas,  assim  como  de  servidores  ocupantes  de
cargos  de  direção,  chefia  e  assessoramento  vinculados  direta  ou
indiretamente  às  unidades  situadas  na  linha  hierárquica  da  área
encarregada  da  licitação,  de  acordo  com  o  disposto  no  art.  2º  da
Resolução  nº  07/2005  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (com  a  nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

4.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º, do Decreto
nº 5.450/2005).

4.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de

Minuta de Edital do Pregão (0297132)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 65



   TRE/AL

Fls._________

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Cadastramento Unificado de Fornecedores –  SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

4.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º,
§ 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros (art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.

5.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13º, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13º, inciso IV, do
Decreto 5.450/2005).

5.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante  e subseqüente  encaminhamento  da  proposta
contendo a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser
feito  a  partir  da  data  da  disponibilização  do  Edital  no  site  do
www.comprasnet.gov.br  e  até  a  data  e  hora  marcadas  para  abertura  deste
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

5.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto
nº 5.450/2005).

5.4. Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7. do edital;

b) descrição dos serviços ofertados, de acordo com o Anexo I deste edital.

5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas
daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do
licitante, para que a descrição complementar não contrarie as
especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
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5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que
pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste
edital.

5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente
na execução contratual.

5.4.3. Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou
qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação
somente constará na proposta ajustada encaminhada nos termos do item
9.1.

5.5. As declarações referidas no subitem 10.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor (es).

5.6. Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.

5.7. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o
omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão
entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.

5.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexos I) e as descrições constantes no Catálogo de
Serviços  do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital e seus anexos.

5.9. Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.

5.10. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.

5.11. O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 5.450/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações, salvo se a proposta contiver disposição que contrarie
expressamente quaisquer dos itens deste edital.

6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

6.1. O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
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recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.

6.2. As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.

6.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.

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

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

7.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços.

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

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

7.4. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

7.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.6. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.

7.7. A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente
dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
encerrada, automaticamente, a recepção de lances.

7.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
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melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

8.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço global, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 

8.2. Como  critério  de  aceitabilidade  dos  preços,  será  admitido  como
limite  máximo  o  valor  estimado  pela  Administração,  ou  seja,  o  preço  de
referência  de  R$ 14.560,00 (catorze mil,  quinhentos  e  sessenta reais).  Esse
valor, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

8.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

8.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.

8.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo
à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO.

9.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF,
caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet,
quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto a documentação deverá ser
encaminhado, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor: Razão
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da
conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

10 – DA HABILITAÇÃO.

10.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –  SICAF –  Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line”  do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Estadual, por se
tratar de contratação de serviços.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
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o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo.

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011.

c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. do edital:

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta;

c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

d)  Quanto  à  qualificação  técnica  e  profissional, os  interessados  deverão
comprovar  sua inscrição no Conselho Regional  de Engenharia  (CREA) ou no
Conselho  Regional  de  Arquitetura  e  Urbanismo  (CAU)  como  profissional  ou
empresa de engenharia e apresentar um ou mais atestado(s) de capacidade
técnica,  devidamente  certificados  pelo  Conselho  Regional  de  Engenharia  ou
Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico), fornecidos por
pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que comprove  que o  licitante
possui  capacidade  para  executar  serviços  com  características  (tipologias)
similares ou superiores ao do objeto deste certame.

 
d.1)  Para  fins  de  habilitação  técnica  das  licitantes,  com relação  a  este
projeto,  serão  exigidas  Certidões  de  Acervo  Técnicos  -  CAT's  com  a
execução de serviços semelhantes em edifícios com pelo menos 7 (sete)
pavimentos;

d.2) Os interessados deverão comprovar que possuem em seu quadro na
data prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior,
ou  outro  devidamente  reconhecido  pelo  CREA  ou  CAU,  detentor(es)  do
atestado de capacidade técnica referido nos parágrafos anteriores;

d.3)  Caso  o  detentor  do  Acervo  Técnico  seja  sócio  da  empresa,  a
comprovação  de  que  trata  o  parágrafo  anterior  será  satisfeita  com  a
apresentação do ato constitutivo ou contrato social da empresa;

d.4)  Se o  detentor  do Acervo Técnico  for  contratado  para  prestação  de
serviços, a comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de
prestação de serviço;

d.5) Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação dar-
se-á com a apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou
Ficha constante do Livro de Registro de Empregado;
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d.6)  O(s)  profissional(is)  indicado(s)  pela  licitante,  detentor(es)  do(s)
acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar do serviço objeto deste certame,
coordenando sua execução de acordo com os respectivos acervos técnicos.

10.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro 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.gov.br).

10.3. Havendo  o  registro  de  Ocorrências  Impeditivas  Indiretas  de  licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e  oito)  horas,  a  contar  da solicitação  do pregoeiro  no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

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

10.4. A comprovação da regularidade fiscal das  Microempresas  ou
Empresas de Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação,
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art.
4º, do Decreto nº 8.538/2015.

10.4.1.  Na  hipótese  de  haver  alguma restrição  relativa  à  regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 10.4., será assegurado
prazo  de  cinco  dias  úteis,  prorrogável  por  igual  período,  para  a
regularização  da  documentação,  a  realização  do  pagamento  ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

10.4.2.  Para  aplicação  do  disposto  no  subitem  10.4.1,  o  prazo  para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da
fase de habilitação.

10.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.4.1., poderá ser
concedida,  a  critério  da  administração  pública,  quando  requerida  pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.4.1. e 10.4.3.

10.4.5. A  não  regularização  da  documentação  no  prazo  previsto  nos
subitens 10.4.1. e 10.4.3. implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
sendo  facultado  à  administração  pública  convocar  os  licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em
desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o
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disposto na alínea a.1 do item 10.1, serão inabilitados, não se admitindo
complementação posterior.

10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

10.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF. 

10.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

11 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública,  qualquer  pessoa  poderá  impugnar  o  ato  convocatório  do  presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br.

11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).

11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão
disponibilizadas  nos  avisos  referentes  a  este  Pregão,  no  site do  TRE/AL:
www.tre-al.jus.br e no site www.comprasnet.gov.br.

12 – DOS RECURSOS.

12.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-
la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

12.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.

12.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o
registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,
apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e
após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.

12.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
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12.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

13 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.

13.3. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do art. 6º, inciso III, da Lei 10.522/2002.

14 – DO REAJUSTE DO PREÇO.

14.1. O preço ofertado será fixo e irreajustável.

15 – DA CONTRATAÇÃO.

15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante Nota  de  Empenho,  na qual constarão especificações dos objetos,
valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital
e seus anexos.

15.2. O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.

15.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.

15.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se  recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se
em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)  anos, sem prejuízo das multas previstas
neste edital e das demais cominações legais.

16.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
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assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

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

16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:

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 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado
do material; 

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

16.4.1. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulati-
vamente com as demais.

16.4.2. A  Administração,  para  aplicação  das  sanções,  analisará  as  cir-
cunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 5(cinco) dias
pela Contratada, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

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

16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

16.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento e instalação do material, 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.

16.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109, da Lei nº 8.666/1993.
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16.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º, e 87,  § 1º, ambos  da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

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

16.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

16.12.1. A  data  a  ser  utilizada  como  referência  para  a  atualização  do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.

16.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

17 – DO PAGAMENTO.

17.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta-corrente, em até 10 (dez) dias,  somente após o atesto da Nota Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas
de Débitos Fiscais e Previdenciários.

17.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

17.4. Por ocasião de cada pagamento, se  fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

17.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

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

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

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2017, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)
- Natureza da Despesa nº  33.90.39  (Outros  Serviços  de  Terceiros  -  Pessoa
Jurídica).

19 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

19.1 A gestão e fiscalização deste contrato ficarão a cargo da Seção de
Manutenção e Reparos -  SMR.
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1. São Obrigações da Contratada: 

a) Fornecer  mão  de  obra  devidamente  qualificada  registrada  cumprindo
todas as determinações da CLT;

b) Fornecer  todos  os  EPI’S  (equipamento  de  proteção  individual  de
segurança) necessário para a execução dos serviços;

c) Recolher  os  impostos,  encargos  sociais  e  tributários,  referentes  aos
trabalhos,  cujos  comprovantes  deverão  ser  apresentados  pela
Contratada caso sejam solicitados pela Contratante;

d) Colocar Placa obrigatória pelo CREA;

e) Apresentar ART/RRT dos responsáveis técnicos;

f) Isolar a área a ser trabalhada, obedecendo as NR’s, assim a segurança
no trabalho;

g) Fornecer   materiais,  produtos  e  equipamentos  necessários  para  a
lavagem de fachada;

h) Realizar  os   serviços  com  o  mínimo  impacto  possível  às  atividades
realizadas por esta Justiça Eleitoral;

21 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

21.1. São obrigações do contratante:
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a) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitados
pela contratada;

b) Efetuar o pagamento na forma prevista neste edital; e

c) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

22 – DA VISTORIA.

22.1. Os  interessados  em  realizar  os  serviços  constantes  neste  edital
poderão  realizar  vistoria  no  local  de  prestação  dos  mesmos,  a  fim  de
conhecerem a realidade das instalações, não se admitindo alegação posterior
de desconhecimento de dificuldades, caso optem por não realizá-la.

22.1.1. A vistoria acima mencionada deverá ser agendada na Seção de
Manutenção e Reparos (SMR), com antecedência, pelo telefone (82) 2122-
7652 e realizada por técnico credenciado da empresa, no Edifício-Sede do
TRE/AL, localizado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió-
AL, sendo, ao final, firmada DECLARAÇÃO DE VISTORIA, que deverá ser
entregue no ato de apresentação da documentação. 

23 - DISPOSIÇÕES GERAIS.

23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.

23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado
do processo licitatório.

23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

23.4. Não     havendo     expediente,     ou     ocorrendo     qualquer     fato     superveniente
que     impeça     a     realização     do     certame     na     data     marcada,     a     sessão     será     transferida
para     o     primeiro     dia     útil     subsequente, devendo o    Pregoeiro informar sobre o
adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte
e quatro) horas.

23.5. Será  concedido  o  prazo  de  05  (cinco)  dias  corridos  para  que  os
licitantes, nas fases de aceitação da proposta e de habilitação jurídica e fiscal,
respondam aos eventuais questionamentos efetuados pelo pregoeiro.

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.

23.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
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registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.

23.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.

23.9. Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

23.10. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida  Aristeu  de  Andrade, nº  377,  bairro  Farol, Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL.

23.11. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.

23.12. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

23.13. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

23.14. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.10, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.

23.15. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Planilha de dados para contratação (Sugestão);

23.16. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2017.

Ingrid Pereira de Lima Araújo
                               Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica  especializada para realização  de serviços de
lavagem  e  limpeza  dos  revestimentos,  vidros  e  esquadrias  em  todas  as
fachadas  do  Edifício  Jornalista  Arnon  de  Mello,  Sede  do  Tribunal  Regional
Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE/AL,  edificação  com  14  pavimentos  e  área  total
externa de 5.600m².

2. JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa para realização do serviço de lavagem/limpeza das
fachadas do Edifício-sede do TRE/AL deve-se à necessidade de se manter o
prédio  em  perfeitas  condições  tanto  visualmente  quanto  em  relação  à
manutenção do imóvel. Devido a condições climáticas, o acúmulo de água e
sujeira pode contribuir para que resíduos e materiais fiquem sedimentados nos
revestimentos,  vidros  e  esquadrias,  o  que  facilita  o  surgimento  de  mofo,
corrosão e infiltrações. O aspecto visual da Sede do TRE/AL também deve ser
levado em consideração, uma vez que a boa conservação da fachada, além de
ser um aspecto de limpeza, repassa uma imagem positiva a todos os visitantes,
magistrados e servidores que utilizam o prédio de alguma forma.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Lavagem das fachadas do Edifício-sede do TRE/AL utilizando água potável e
solução  limpadora  sem  agredir  a  composição  dos  revestimentos  (ACM  e
porcelanato), vidros e esquadrias, fungicida para evitar infestações de fungos e
bactérias e retirada mecanicamente de todos os resíduos.

4. QUANTIDADE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE APROXIMADA

1 Serviços de lavagem e limpeza
das  fachadas  do Edifício-sede
do TRE/AL

m² 5.600

5. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA

5.1 – A empresa responsável pela execução dos serviços deverá comprovar que
os  trabalhadores  envolvidos  estão  devidamente  capacitados  com  relação  à
execução de serviços realizados em altura, de acordo com as disposições da
Norma Regulamentadora de n.º 35, do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.2 –  A empresa responsável pela execução dos serviços deverá apresentar
atestado de saúde ocupacional do trabalhador de modo a comprovar a aptidão
do profissional para o trabalho em altura.
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5.3  –  Os  profissionais  responsáveis  pela  execução do serviço  deverão  estar
devidamente  equipados  com os  equipamentos  de  proteção  individual  –  EPI
indicados pela Norma Regulamentadora de n.º 35, do Ministério do Trabalho e
Emprego.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL

6.1 – Os interessados deverão comprovar sua inscrição no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
como  profissional  ou  empresa  de  engenharia  e  apresentar  um  ou  mais
atestado(s)  de  capacidade  técnica,  devidamente  certificados  pelo  Conselho
Regional  de  Engenharia  ou  Conselho  Regional  de  Arquitetura  (Certidão  de
Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços com
características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame.

6.1.1 – Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este
projeto,  serão  exigidas  Certidões  de  Acervo  Técnicos  -  CAT's  com  a
execução de serviços semelhantes em edifícios com pelo menos 7 (sete)
pavimentos;

 
6.2 – Os interessados deverão comprovar que possuem em seu quadro na data
prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior, ou outro
devidamente  reconhecido  pelo  CREA  ou  CAU,  detentor(es)  do  atestado  de
capacidade técnica referido nos parágrafos anteriores;

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

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

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

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

7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo máximo para conclusão dos serviços é de 60 (sessenta) dias.

8. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral  de
Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL, CEP:
57.051-090. Os serviços deverão ser realizados no horário de funcionamento
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

deste Tribunal, salvo orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos
formalizada mediante prévio aviso.

9. PAGAMENTO

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente,  em  até  10  (dez)  dias,  somente  após  o  atesto  da  Nota  Fiscal
respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada de as Certidões Negativas
de Débitos Fiscais e Previdenciários;

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

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

 Seção de Manutenção e Reparos.

11. 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 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 10%
(dez  por  cento),  em  razão  de  atraso  no  cumprimento  do  objeto  ou  na
substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material;

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

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

e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e  as  justificativas  apresentadas  em até  5(cinco)  dias  pela  Contratada,
assegura lhe o contraditório e a ampla defesa;

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

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 – Todos os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados
com uso devido de equipamentos e ferramentas necessários,  assim como a
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execução  do  serviço  será  acompanhada  por  técnicos,  além  dos  operários
habilitados e experientes.

12.2 – Será de responsabilidades da contratada:

a. Fornecimento de mão de obra devidamente qualificada registrada cumprindo
todas as determinações da CLT;

b.  Fornecimento  de  todos  os  EPI’S  (equipamento  de  proteção  individual  de
segurança necessário para a execução dos serviços);

c.  Recolhimento dos impostos,  encargos sociais  e tributários,  referentes aos
trabalhos, cujos comprovantes deverão ser apresentados pela Contratada caso
sejam solicitados pela Contratante;

d. Colocação de Placa obrigatória pelo CREA;

e.  ART/RRT dos responsáveis técnicos;

f. Isolamento da área a ser trabalhada, obedecendo as NR’s, assim a segurança
no trabalho;

g.  Fornecimento  de  materiais,  produtos  e  equipamentos  necessários  para  a
lavagem de fachada;

h. Os serviços a serem realizados deverão levar em conta,  ainda, o mínimo
impacto possível às atividades realizadas por esta Justiça Eleitoral;

i. Os interessados em realizar os serviços constantes neste Termo de Referência
poderão  realizar  vistoria  no  local  de  prestação  dos  mesmos,  a  fim  de
conhecerem a realidade das instalações, não se admitindo alegação posterior
de desconhecimento de dificuldades, caso optem por não realizá-la;

j. A vistoria acima mencionada deverá ser agendada na Seção de Manutenção e
Reparos (SMR), com antecedência, pelo telefone (82) 2122-7652 e realizada por
técnico  credenciado  da  empresa,  no  Edifício-Sede  do  TRE/AL,  localizado  na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió-AL, sendo, ao final, firmada
DECLARAÇÃO DE VISTORIA, que deverá ser entregue no ato de apresentação da
documentação.
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ANEXOANEXO  IIII

PLANILHAPLANILHA  DEDE  DADOSDADOS  PARAPARA  CONTRATAÇÃOCONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. de Identidade
Orgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES?
(   ) Sim                  (   ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2017.
Ciente dos apontamentos da Informação nº 5074

(0297131). Nada a opor. À AJ-DG, para análise da minuta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/09/2017, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0297526 e o código CRC 083E04C8.

0006324-09.2017.6.02.8000 0297526v1
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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 outubro de 2017.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Nesta AJ-DG os autos em epígrafe, após o

encaminhamento de Vossa Senhoria (0297526), para fins de
análise de minuta de edital do pregão eletrônico
(0297132),  objetivando a contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de lavagem e
limpeza da fachada predial deste edifício-sede.  tudo de
acordo com o termo de referência (0271611), elaborado pela
SMR.

 Verificando-se o conteúdo do termo de referência e
do edital, constata-se a exigência de ART/RRT pela execução
dos serviços, que, se confirmada, convergirá  para o
entendimento que se trata de serviço de
engenharia/arquitetura, conforme, inclusive, apontam as
exigências de qualificaçao técnica.

Nesse sentido, observe-se que o Instituto Brasileiro
de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, em sua Orientação
Técnica OT IBRAOP
02/2009 (http://www.ibraop.org.br/media/OT%20IBR%2002-
2009%20-%20Ibraop%2001-07-10.pdf), que define obras e
serviços de engenharia, em seu item 7.2 ressalta que “A
análise de enquadramento de Obras e Serviços de Engenharia
depende de conhecimento técnico específico em conformidade
com a Lei Federal nº 5.194/66”.

 Dessa forma, faz-se necessário um esclarecimento
acerca da natureza dos serviços (de engenharia/arquitetura
ou não), e, em caso positivo, se comuns ou não comuns, neste
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caso tendo em vista o que dispõe a Súmula nº 257/2010, do
Tribunal de Contas da União, verbis:

 
“O uso do pregão nas contratações de serviços comuns
de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.”

 

Assim,  solicita-se o sempre abalizado
pronunciamento conclusivo da equipe técnica deste Órgão
acerca do tema, faltante, salvo melhor percepção, tendo em
vista a Orientação Normativa da Advocacia-Geral da
União (que rege, neste Órgão, a forma de definição do objeto
licitatório, conforme determinação da Presidência - fl. 109,
P.A. nº 7.640/2014):

 

“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.
(DOU 02/05/2014)
 

Atenciosamente,
  

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 05/10/2017, 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
0301592 e o código CRC F2F00D6A.
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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 outubro de 2017.
Sigam os autos à COSEG para colher o

pronunciamento técnico, na forma recomendada pela
Assessoria Jurídica no Despacho 0301592.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2017, às 18:41, 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
0301790 e o código CRC C25225BE.

0006324-09.2017.6.02.8000 0301790v1
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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 outubro de 2017.
Ciente. 
Vão os autos à SMR, para cumprimento da determinação

da Secretaria de Adminsitração.
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 06/10/2017, às 12:19, 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
0302201 e o código CRC 8EA16295.

0006324-09.2017.6.02.8000 0302201v1
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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 outubro de 2017.
Aos engenheiros da SMR, para cumprimento da

determinação da Secretaria de Administração contida no
Despacho GABSA 0301790.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 11/10/2017, 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
0304077 e o código CRC 3FB781BA.

0006324-09.2017.6.02.8000 0304077v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 5508 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Chefe da Seção de Manutenção e Reparos,
 
Com a equipe técnica deste TRE-AL o processo SEI

nº 0006324-09.2017.6.02.8000, para pronunciamento acerca
dos questionamentos formulados por meio do Despacho AJ-DG
0301592.

Pois bem, ao analisar o termo de referência,
considerando a necessidade de acompanhamento do serviço à
luz das normas de segurança do trabalho, especialmente
quanto à altura onde os serviços serão executados e à
necessidade de controle da ancoragem e dos cabos/cordas que
serão utilizados para a descida dos operários pelas fachadas
do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
concluímos tratar-se de serviço não comum de engenharia.

Dessa forma, devolvo os autos à Vossa Senhoria
para ciência e encaminhamento à unidade que solicitou o
esclarecimento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 16/10/2017, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0305112 e o código CRC EB92A9AC.

0006324-09.2017.6.02.8000 0305112v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2017.
Ao Coordenador de Serviços Gerais.
 
Senhor Coordenador,
 
Devolvo os autos à COSEG para a continuidade do

feito, após terem sido prestadas as informações técnicas
requestadas pela AJ-DG, consignadas no evento SEI 0305112.

 
Com atenção,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 16/10/2017, 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
0305263 e o código CRC 1B228677.

0006324-09.2017.6.02.8000 0305263v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2017.
Ciente. 
Prestadas as  informações através da SMR, vão os autos

ao Secretário de Administração com as nossas homenagens. 
 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Coordenador Substituto, em 16/10/2017, às 20:26, 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
0305402 e o código CRC 13A575BB.

0006324-09.2017.6.02.8000 0305402v1
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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 outubro de 2017.
Em face da Informação nº 5508 (0305112), devolvo

os autos à COSEG para que o TR (0271611) seja revisado e
assinado por engenheiro, que também deve indicar a
necessidade ou não de se emitir ART por sua elaboração.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/10/2017, às 21:45, 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
0306587 e o código CRC 4E2328E2.

0006324-09.2017.6.02.8000 0306587v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2017.
Ciente. 
Vão os autos à SMR, para cumprimento da determinação

da Secretaria de Adminsitração.
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 19/10/2017, às 19:20, 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
0307266 e o código CRC 7F474DBD.

0006324-09.2017.6.02.8000 0307266v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2017.
À Coordenadoria de Serviços Gerais.
 
Senhor Coordenador,
 
Considerando que o autor da Informação nº 5508

(SEI 0305112), engº Audeir Peixoto, estará ausente entre os
dias 23/10/2017 e 03/11/2017, em razão de férias e
compensações com saldo em banco de horas (previamente
solicitadas e deferidas pela Direção-Geral em 12/05/2017),
peço-lhe vênia para sugerir que seja designado o engº Marcos
Teixeira para dar cumprimento ao determinado pelo
Ilmo. Secretário de Administração no Despacho GABSA
0306587.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 20/10/2017, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0307736 e o código CRC F8D1B6F0.

0006324-09.2017.6.02.8000 0307736v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2017.
A/C: André e Marcos.
 
Ciente. De acordo com a solicitação do Chefe da

SMR.
 
Devolvo os autos à SMR para que o TR (0271611)

seja revisado e assinado pelo engenheiro Marcos Teixeira
(que também deve indicar a necessidade ou não de se emitir
ART por sua elaboração), tendo em vista férias e compensação
de alguns dias do engenheiro Audeir Medeiros.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 20/10/2017, às 17:30, 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
0307752 e o código CRC 9A726B8E.

0006324-09.2017.6.02.8000 0307752v1
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De: "André Frazão de Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>
Para: "marcosteixeira" <marcosteixeira@tre-al.jus.br>

CC:
"Antonio Ferreira Barbosa Filho" <antoniobarbosa@tre-al.jus.br>, "Sergio Vilela Menegaz Lima"
<sergiolima@tre-al.jus.br>, "Audeir Medeiros de A. Peixoto" <audeirpeixoto@tre-al.jus.br>, "José Ricardo
Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>

CCO: "André Frazão Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>
Data: 26/10/2017 05:57 PM
Assunto: Revisão. TR. Limpeza e lavagem das fachadas do edifício-sede.

Prezado engenheiro Marcos Teixeira,
 
Solicito que o Termo de Referência 0271611 - constante dos autos eletrônicos SEI 0006324-09.2017.6.02.8000,
relativos à contratação de empresa especializada para realização de serviços de lavagem e limpeza dos revestimentos,
vidros e esquadrias das fachadas deste edifício-sede -, seja revisado e assinado por V. Sa., indicando a necessidade ou
não de se emitir ART para a sua elaboração, conforme determinado no Despacho COSEG 0307752, abaixo transcrito. 
 
 
"A/C: André e Marcos.
Ciente. De acordo com a solicitação do Chefe da SMR.
Devolvo os autos à SMR para que o TR (0271611) seja revisado e assinado pelo engenheiro Marcos Teixeira (que
também deve indicar a necessidade ou não de se emitir ART por sua elaboração), tendo em vista férias e
compensação de alguns dias do engenheiro Audeir Medeiros.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO, Coordenador, em 20/10/2017,
às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006."
 
Atenciosamente,
 
André Frazão de Omena
Seção de Manutenção e Reparos
Ramal: 7652

E-mail solicitando a revisão do TR (0309988)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 98
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De: "André Frazão de Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>
Para: "André Frazão de Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>, "marcosteixeira" <marcosteixeira@tre-al.jus.br>

CC:
"Antonio Ferreira Barbosa Filho" <antoniobarbosa@tre-al.jus.br>, "Sergio Vilela Menegaz Lima"
<sergiolima@tre-al.jus.br>, "Audeir Medeiros de A. Peixoto" <audeirpeixoto@tre-al.jus.br>, "José Ricardo
Araújo e Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>

Data: 09/11/2017 03:04 PM

Assunto: Comunicação. Determinação. Coordenadoria de Serviços Gerais. Revisão. TR. Limpeza e lavagem das
fachadas do edifício-sede.

Prezado engenheiro Marcos Teixeira,
 
De ordem do Coordenador de Serviços Gerais, Antônio Ferreira Barbosa Filho, venho comunicar-lhe que, não obstante
o retorno ao serviço do engenheiro Audeir Peixoto, em 06/11/2017, Vossa Senhoria continuará encarregado da revisão
do TR relativo à contratação de empresa especializada para realização de serviços de lavagem e limpeza dos
revestimentos, vidros e esquadrias das fachadas deste edifício-sede.
 
Autos eletrônicos SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 (atribuído para marcosteixeira).
 
Maiores informações nos supramencionados autos eletrônicos e no e-mail abaixo.
 
Atenciosamente,
  
André Frazão de Omena
Seção de Manutenção e Reparos
Ramal: 7652
 

-----Original Message-----
 From: "André Frazão de Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>

 To: "marcosteixeira" <marcosteixeira@tre-al.jus.br>
 Cc: "Antonio Ferreira Barbosa Filho" <antoniobarbosa@tre-al.jus.br>, "Sergio Vilela Menegaz Lima"

<sergiolima@tre-al.jus.br>, "Audeir Medeiros de A. Peixoto" <audeirpeixoto@tre-al.jus.br>, "José Ricardo Araújo e
Silva" <josericardo@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 26 Oct 2017 17:57:27 -0300
 Subject: Revisão. TR. Limpeza e lavagem das fachadas do edifício-sede.

  
Prezado engenheiro Marcos Teixeira,
 
Solicito que o Termo de Referência 0271611 - constante dos autos eletrônicos SEI 0006324-09.2017.6.02.8000,
relativos à contratação de empresa especializada para realização de serviços de lavagem e limpeza dos
revestimentos, vidros e esquadrias das fachadas deste edifício-sede -, seja revisado e assinado por V. Sa., indicando
a necessidade ou não de se emitir ART para a sua elaboração, conforme determinado no Despacho COSEG
0307752, abaixo transcrito. 
 
 
"A/C: André e Marcos.
Ciente. De acordo com a solicitação do Chefe da SMR.
Devolvo os autos à SMR para que o TR (0271611) seja revisado e assinado pelo engenheiro Marcos Teixeira (que
também deve indicar a necessidade ou não de se emitir ART por sua elaboração), tendo em vista férias e
compensação de alguns dias do engenheiro Audeir Medeiros.
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO, Coordenador, em
20/10/2017, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006."
 
Atenciosamente,
 
André Frazão de Omena
Seção de Manutenção e Reparos
Ramal: 7652
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DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2017.
Em atendimento estrito a determinação superior

descrita no documento SEI nº 0309988, ratificado no
documento SEI nº 0315461, venho por meio deste prestar os
devidos esclarecimentos sobre o Termo de Referência
(0271611), apesar de não ter participado de nenhum dos atos
instrutório do referido processo.

Após a análise dos documentos 0271611 (Termo de
Referência), 0301592 (Parecer da Assessoria Jurídica da
Direção Geral), 0305112 (Informação nº 5508) e 0306587
(Despacho do GABSA), coaduno com o entendimento
constante no documento (0305112) de que o referido objeto
se trata de serviço não comum de engenharia, em decorrência
do trabalho em altura e o atendimento a todas as normas de
segurança do trabalho. Além disso, faz-se necessário que o
referido Termo de Referência seja subscrito por profisional da
engenharia, legalmente habilitado na área de segurança
do trabalho, concordando com o entendimento do AJ-DG e
do GABSA, os quais requerem a devida emissão de Anotação
de Responsabilidade Técnica sobre a solução técnica
apresentada.

O termo de referência deve descrever os serviços
de limpeza, porém deve apresentar mais de uma solução
técnica de execução, descrevendo os métodos de execução
dos serviços, adequados a concepção da edificação, bem como
todos os equipamentos e sistemas de ancoragem,
procedimentos de amarração das cordas, cabos de aços ou
qualquer outro dispositivos que serão utilizados na efetivação
dos serviços. Os sistemas e pontos de ancoragem, para cada
método de execução proposto, devem ser bem detalhados,
além da análise in loco da capacidade de carga de cada ponto
destes, caso existam na edificação atualmente utilizada pelo
TRE-AL, não existindo estes dispositivos, o profissional da
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engenharia, legalmente habilitado na área de segurança do
trabalho, deverá propor uma solução técnica alternativa,
conforme a boa técnica e as normas vigentes.

Por fim, informo que este subscritor, não possui
expertise e competência técnica legal, ou seja,
habilitação técnica na área de segurança do trabalho, para
complementação e elaboração deste Termo de Referência,
sendo impressindível a elaboração deste termo de referência,
por profissional habilitado, por se tratar de um serviço
perigoso, com risco de acidentes fatais, visando a preservação
das vidas e integridade física destes trabalhaores, bem como a
imagem deste Egrégio Tribunal. Desta forma, devolvo os autos
à chefia da SMR, para análise e demais encaminhamentos
legais.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA,
Analista Judiciário, em 10/11/2017, às 12:49, 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
0315796 e o código CRC E3836811.

0006324-09.2017.6.02.8000 0315796v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2017.
À Coordenadoria de Serviços Gerais.
 
Senhor Coordenador,
 
Em vista do teor do Despacho SMR 0315796, da

lavra do engenheiro Marcos Teixeira, encaminho os presentes
autos para análise e deliberação.

 
Com atenção,
 
André Frazão de Omena
Analista Judiciário - Área Judiciária
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 21/11/2017, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0319401 e o código CRC 884F3066.

0006324-09.2017.6.02.8000 0319401v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2017.
Ciente. 
Remeto-vos os presentes autos em vista do despacho do

engenheiro Marcos Teixeira, para análise e deliberação, em face da
sua declaração de que não "possui expertise e competência
técnica legal" para o exercicio de tal mister.

Assim sendo, vão os autos ao Secretário de
Administração com as nossas homenagens. 

 
Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 21/11/2017, 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
0319466 e o código CRC 0AD565A3.

0006324-09.2017.6.02.8000 0319466v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2017.
Retornem os autos à COSEG para, à vista das

considerações técnicas do engenheiro subscritor do Despacho
SMR 0315796, consultar o engenheiro Audeir Medeiros se
possui a habilitação técnica assinalada (segurança do
trabalho) e, em caso positivo, destiná-lo o feito.

Na hipótese de não haver profissional habilitado no
quadro deste Tribunal, devolver o feito ao servidor Marcos
André para elaborar o TR de contratação do projeto de
execução dos serviços.

A Unidade deve ainda avaliar, junto com os
referidos profissionais de engenharia, a possibilidade de que
venham a participar, futuramente, de capacitação que lhes
proporcione a habilitação demandada, em razão da
necessidade contínua desse tipo de intervenção.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2017, às 10:03, 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
0319777 e o código CRC 0905AE0F.

0006324-09.2017.6.02.8000 0319777v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2017.
Ciente. 
Vão os autos à SMR, para cumprimento da determinação

ínsita através da Sec. de Adminsitração.
Após, retorne-me os autos.
  

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 27/11/2017, às 18:30, 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
0320210 e o código CRC 41CC3C4C.

0006324-09.2017.6.02.8000 0320210v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2017.
Atribuo o presente processo para o engenheiro Audeir

Medeiros (servidor de férias até 08/12/2017), para que responda à
consulta formulada pelo Ilmo. Secretário de Administração no evento
SEI 0319466.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 29/11/2017, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0322998 e o código CRC 13445E80.

0006324-09.2017.6.02.8000 0322998v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Serviços Gerais e ao

Senhor Chefe da SMR para emitir pronunciamento conclusivo
quanto ao Despacho GSAD 0319777 no prazo improrrogável
de 24 horas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2019, às 13:00, 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
0497936 e o código CRC 64A9FED4.

0006324-09.2017.6.02.8000 0497936v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2019.
Ciente. 
Senhor Chefe da SMR.
 
Encaminho-vos expediente da SAD, em que  estabelece o

prazo improrrogável de 24h (vinte e quatro horas), para cumprimento
de obrigação que encontra-se pendente desde o ano de 2017. (
SEI 0319777). In verbis:

Ao Senhor Coordenador de Serviços Gerais e ao Senhor
Chefe da SMR para emitir pronunciamento conclusivo
quanto ao Despacho GSAD 0319777 no prazo
improrrogável de 24 horas.

Atenciosamente;
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 07/02/2019, às 17:34, 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
0498329 e o código CRC D333C168.

0006324-09.2017.6.02.8000 0498329v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2019.
À COSEG.
 
Senhor Coordenador,
Em atenção ao Despacho GSAD 0319777, tenho a

informar que possuo pós-graduação em segurança do
trabalho, porém nunca atuei na área, de forma que estou, 15
anos após a conclusão do curso, completamente desatualizado
em relação às normas e diretrizes de segurança necessárias à
boa fundamentação de um projeto básico para a contratação
em tela.

Prestada a informação requerida no
questionamento da SAD, independentemente da formação,
informo que posso pesquisar termos de referência de outros
órgãos, que tenham a mesma finalidade deste processo, de
modo a contribuir com a elaboração do TR. Caso não obtenha
modelos de outras contratações, será sugerida a contratação
de profissional devidamente qualificado para a atividade
pretendida.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 13/02/2019, 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
0501092 e o código CRC 2B5A399D.

0006324-09.2017.6.02.8000 0501092v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de fevereiro de 2019.
À COSEG.
 
Senhor Coordenador,
 
Após a devida instrução por parte do engenheiro

Audeir Medeiros, encaminho estes autos para análise e
deliberação de Vossa Senhoria.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/02/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501180 e o código CRC 5AAE5B8D.

0006324-09.2017.6.02.8000 0501180v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2019.
Ciente. 
Trata-se informação   prestada atravaés do qualificado

engenheiro AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO.
Não obstante a narrativa, de que encontra-se

afastado dessa atividade e  "completamente desatualizado em
relação às normas e diretrizes de segurança necessárias à boa
fundamentação de um projeto básico para a contratação em tela." 
mostrou-se o nobre servidor pronto a contribuir  na formação do
Termo de Referência em comento.

Isto posto, entendo salutar a colaboração proposta, razão
pela qual, evoluo os presentes autos à vossa senhoria, para
deliberação final.  

Respeitosamente;
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 14/02/2019, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501931 e o código CRC 1DFCA82B.

0006324-09.2017.6.02.8000 0501931v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2019.

À COSEG,

Sr. Coordenador,

Diante das informações prestadas pelo engenheiro Audeir Medeiros, por meio do
Despacho SMR 0501092, devolvo os autos para elaboração do competente Projeto
Básico para a contratação com  vistas à elaboração do termo de referência/projeto
básico por profissional habilitado, fixando, por oportuno, o prazo de 10 (dez) dias para
tanto.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2019, 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
0501992 e o código CRC 507857DE.

0006324-09.2017.6.02.8000 0501992v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2019.
Ciente. 
Diante da determinação do eminente Secretário de

Administração,vão os autos  à SMR, para  cumprimento incontinenti 
no prazo assinalado. 

"À COSEG,
Sr. Coordenador,
Diante das informações prestadas pelo engenheiro
Audeir Medeiros, por meio do Despacho SMR 0501092,
devolvo os autos para elaboração do competente
Projeto Básico para a contratação com  vistas à
elaboração do termo de referência/projeto básico por
profissional habilitado, fixando, por oportuno, o prazo
de 10 (dez) dias para tanto.
Atenciosamente,"

Atenciosamente,
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 14/02/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0502130 e o código CRC D9C3946F.

0006324-09.2017.6.02.8000 0502130v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2019.
Ao engenheiro Audeir Peixoto.
 
Senhor engenheiro,
 
Atribuo estes autos eletrônicos a Vossa Senhoria,

para cumprimento do Despacho COSEG 0502130, atentando-
se para o prazo fatal de 10 (dez) dias estipulado.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 15/02/2019, às 09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0502275 e o código CRC 214831E8.

0006324-09.2017.6.02.8000 0502275v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.

À COSEG,

Sr. Coordenador,

Compulsando aos autos constato que, embora tenha sido fixado prazo de 10 (dias)
para elaboração do respectivo Projeto Básico, até o presente momento o referido
instrumento não foi colacionado aos autos.

Nesse sentido, por tratar-se de determinação do próprio Desembargador-Presidente
deste Regional, como disposto no Memorando 50 (0489778), reitero a solicitação
formulada.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509428 e o código CRC BE10D7C0.

0006324-09.2017.6.02.8000 0509428v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
Ciente. 
 
Senhor Chefe da SMR,
Cumpre-me informá-lo, da reiteração da solicitação formulada

através do eminente Sec. de Administração, no sentido de cumprir  a
determinação do Excelentissimo Senhor Desembargador-Presidente deste
Regional. 

"Compulsando aos autos constato que, embora tenha
sido fixado prazo de 10 (dias) para elaboração do
respectivo Projeto Básico, até o presente momento o
referido instrumento não foi colacionado aos autos.
Nesse sentido, por tratar-se de determinação do próprio
Desembargador-Presidente deste Regional, como
disposto no Memorando 50 (0489778), reitero a
solicitação formulada."

Diante da  reiteração suso esposada, convém que se atenda
incontinenti, o que fora requestado através da SAD,  para que se posa evoluir
os autos  à Presidência deste  Sodalicio com aurgência solicitada.  

 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 28/02/2019, às 19:02, 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
0509600 e o código CRC 8649D596.

0006324-09.2017.6.02.8000 0509600v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2019.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
A despeito da orientação contida no Despacho

GSAD 0501992, restou acordado com Vossa Senhoria que
daríamos sequência à elaboração de Termo de Referência para
a contratação do serviço de limpeza das fachadas e não de
profissional para elaboração desse TR.

 
Nesse TR, utilizamos como modelo os termos de

referência:
1 - do Tribunal de Contas da União - TCU,

constante do Pregão Eletrônico nº 001/2018 (0518472), cujo
objeto é a contratação de serviços continuados de limpeza das
fachadas dos edifícios do Tribunal de Contas da União.

2 - do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, constante
do Edital de Pregão n° 2/2019 (0518474), tendo como objeto a
prestação de serviço de limpeza das fachadas externas,
compreendendo a lavagem das esquadrias de vidro, brises e
letreiros, com o fornecimento de material de consumo e todos
os equipamentos e máquinas necessários à realização dos
serviços.

 
Do acima exposto, apresentamos o Termo de

Referência do evento 0518415 para análise desta Secretaria,
com a sugestão de que sejam utilizados, s.m.j., como
referência de custo unitário, os valores adotados nos Editais
retromencionados, R$ 6,78/m² e R$ 5,38/m², respectivamente.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 22/03/2019, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 22/03/2019, 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
0518405 e o código CRC A5155474.

0006324-09.2017.6.02.8000 0518405v1
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TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

SERVIÇO DE LAVAGEM DA FACHADA DE EDIFÍCIO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS — TRE/AL

1. Objeto

Contratação  de  pessoa  jurídica  para  execução  de  serviços

continuados de limpeza da fachada, inclusive esquadrias de vidro

e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas–

TRE/AL, em Maceió-AL. O contrato compreenderá, além da mão

de  obra,  o  fornecimento  de  todos  os  insumos,  materiais  e

emprego  dos  equipamentos  necessários  à  execução  dos

serviços,  conforme especificações e quantidades estabelecidos

neste documento.
2. Demanda e

Especificação

do objeto

A  demanda  anual  prevista  será  de  2  (duas)  execuções

programadas completas.

3. Justificativa Por  obrigação  contratual  de  zelar  e  manter  o  bom estado  de

conservação do imóvel.

4. Disposições

Gerais

4.1.  Deverá  ser  facultado  aos  proponentes  fazer  uma  visita

prévia ao local onde será executado o serviço, oportunidade na

qual  poderão  ser  conferidas  todas  as  medidas,  evitando

surpresas e ou dúvidas posteriores;

4.2. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e

rotinas estabelecidos e previamente agendados em observância

às normas legais de segurança e regulamentares aplicáveis às

recomendações aceitas pela boa técnica;

4.3.  Todos  os  insumos  necessários  à  realização  do  serviço,

inclusive a mão de obra, deverão estar inclusos nos custos totais;

4.4. Todo o pessoal e material necessário no uso da prestação do

serviço  deverá  ser  fornecido  pela  CONTRATADA  sendo  os

mesmos de sua exclusiva responsabilidade quanto aos custos de

transporte, diárias e alimentação de todos os envolvidos;

4.5. Durante a execução dos serviços a empresa deverá fornecer

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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e  descrever  os  insumos  necessários  a  otimização  desta

demanda;

4.6.  Deverá a empresa contratada preservar o ambiente como

fora  encontrado,  sem  quaisquer  danos  desde  o  acesso  à

edificação  até  a  conclusão  dos  serviços,  podendo  arcar  com

responsabilidade  sobre  avarias. Após  toda  a  realização  do

serviço, o local deverá ser devidamente limpo, com a remoção de

sobras de material, entulhos etc;

5. Local e prazo

de execução e

vigência

5.1.Local dos serviços:

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no edifício Sen.

Arnon de Mello,  situado a Av. Aristeu de Andrade, nº 377, CEP:

57.051-900, no bairro do Farol, Maceió-AL.

5.2. Prazo de execução: 12 (doze) meses a partir  da data da

ordem de serviço,  podendo ser  prorrogado até  o limite  de  60

(sessenta) meses.

5.3. Prazo de vigência: 15 (quinze) meses a contar da data da

assinatura do contrato.
6. Garantia da

execução do

contrato
Será exigida garantia de execução contratual.

7. Prazo de

garantia
Permanece a da vigência contratual;

8. Pagamento

8.1.  O pagamento será efetuado mediante  ordem bancária  de

crédito  em  conta-corrente,  em  prazo  a  ser  estipulado  pela

Administração. O atesto da Nota Fiscal será efetuado em até 3

(três) dias após a aceitação do serviço. A nota fiscal deverá ser

entregue  acompanhada  das  Certidões  Negativas  de  Débitos

Fiscais  e  Previdenciários,  somente  após  a  conclusão  dos

serviços;

8.2.  Se a  empresa for  optante  do SIMPLES, deverá anexar  à

Nota  Fiscal  o  documento  que  comprove  a  opção,  no  modelo

determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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que não incidam retenções indesejadas.
9.

Reajustamento

de preços

Os preços poderão ser reajustados de acordo com a variação do

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, a

cada 12 (doze) meses, contados da data da proposta.

10. Sanções

Administrativas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que

podem ser aplicadas cumulativamente:

10.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações

de pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver

o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta  sanção,

aplicar outras mais severas;

10.2 Multa de mora de 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;

10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do

contrato,  em razão de  recusa em assiná-lo  ou  de inexecução

total ou parcial das obrigações assumidas;

10.4 Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e

impedimento  de  contratar  com  a  Administração  Pública,  por

prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.5 Expedição  de  declaração  de  inidoneidade  em  nome  da

CONTRATADA para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração

Pública,  nos  termos  do  art.  87,  inciso  IV,  da  Lei  Nacional  n°

8.666/93;

10.6 Poderá  a  Administração  considerar  inexecução  total  ou

parcial  do  contrato,  conforme  o  caso,  para  imposição  da

penalidade  pertinente,  o  atraso  superior  a  24  (vinte  e  quatro)

horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;

10.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão

ser impostas cumulativamente com as demais;

10.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652

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

Termo de Referência R_00 (0518415)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 121



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o

contraditório e a ampla defesa;

10.9 As multas poderão ser  cumulativas  e  serão  descontadas

dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas

judicialmente.

Maceió/AL, 22 de março de 2019.

Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto
Analista Judiciário

Seção de Manutenção e Reparos

Erivaldo José de Souza
Assistente I

Seção de Manutenção e Reparos

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652

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

Termo de Referência R_00 (0518415)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 122



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

TABELA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

ITEM PAVIMENTOS DESCRIÇÃO DOS
SERVIÇOS

ÁREA TOTAL
POR (m²)

PREÇO
UNITÁRIO
 (R$ por m²)

SUBTOTAL
(R$)

ÚNICO 14 pavimentos
(térreo ao 13°) 

Limpeza das fachadas ex-
ternas  do  Tribunal  Regio-
nal  Eleitoral  –  TRE/AL,
compreendendo  a  lava-
gem das esquadrias de vi-
dros,  revestimentos  em
porcelanato, alumínio com-
posto,  com  fornecimento
de material de consumo e
todos  os  equipamentos  e
maquinário  necessários  à
realização dos serviços, in-
clusive mão de obra capa-
citada.

Fachada Leste
(FRONTAL) =
1.126,99 m²

Fachada Norte
(LADO DIREITO) =

1.325,59 m²

Fachada Oeste
(POSTERIOR) =
1.109,65 m²

Fachada Sul
(LADO ESQUERDO)

= 1.325,59m²

Área total =
4.887,82 m²

Maceió/AL, 22 de março de 2019.

Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto
Analista Judiciário

Seção de Manutenção e Reparos

Erivaldo José de Souza
Assistente I

Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO II
FOTOS
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FACHADAS
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio - Selip 
Diretoria de Licitações - Dilic 

TC: 004.371/2017-8

EDITAL 

Pregão Eletrônico nº 001/2018 Data de Abertura: 16/1/2018 às 10:00 
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br 

Objeto 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA DAS FACHADAS DOS EDIFÍCIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO – TCU 

Valor Total Estimado 

R$ 444.815,73 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E TRÊS 
CENTAVOS) 

Registro de Preços? Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicação 
NÃO OBRIGATÓRIA* TERMO DE CONTRATO GLOBAL 

* Telefone para agendamento da vistoria: (61) 3316-5180 
 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (VEJA SEÇÃO XIII)* 
Requisitos Básicos: 
- Sicaf ou documentos equivalentes 
- Certidão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
- Certidão do Portal da Transparência 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST) 
- Declaração de Vistoria 
- Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação 

judicial ou recuperação extrajudicial 
- Índices de Liquidez (LG, LC, SG) superiores a 1 

Requisitos Específicos: 
- Atestado de Capacidade Técnica para comprovação da 
realização de serviços de limpeza e conservação, no 
período de um ano, em área igual ou superior a 6.560 m2. 
- Experiência mínima de 02 (dois anos. 

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação deve ser consultado na seção do instrumento convocatório acima indicada. 
 

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige Amostra/Dem.? Dec. nº 7.174/2010? 

NÃO NÃO NÃO NÃO 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 3 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro. 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 
Até 11/1/2018 para o endereço cpl@tcu.gov.br Até 12/1/2018 para o endereço cpl@tcu.gov.br 

 

 

Relação dos Itens 
 

Descrição Exclusiva 
ME/EPP? 

Cota 
ME/EPP? 

Amostra/ 
Demonst.? 

Decreto 
7.174? 

Valor 
Estimado 

Item 1 - Serviços continuados de limpeza das 
fachadas dos edifícios do Tribunal de Contas da 
União – TCU 

Não Não Não Não 444.815,73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do TCU pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > 
Pregões > Em andamento > Cód. UASG “30001”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet  e  também no 
endereço www.tcu.gov.br, opção Licitações e contratos do TCU. 

- 

Observações Gerais 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

SECRETARIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 

 
 
 O Tribunal de Contas da União - TCU e este Pregoeiro, designado pela Portaria-
Segedam Nº 01, de 2 de Janeiro de 2018, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma 
da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, 
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, 
farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

DIA: 16 de janeiro de 2018 
HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF) 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br 
CÓDIGO UASG: 30001 

SEÇÃO I – DO OBJETO 

1. A presente licitação tem como objeto a contratação, em regime de empreitada por 
preço unitário, de serviços continuados de limpeza das fachadas dos edifícios do Tribunal de 
Contas da União – TCU, em Brasília-DF (Sede, Anexos I, II, III, Restaurante e ISC). O contrato 
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos, materiais e o 
emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos neste Edital. 

1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, 
prevalecerão as últimas. 

SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2. A despesa anual com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 
444.815,73 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quinze reais e setenta e três 
centavos), conforme o orçamento anexo. 
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SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o 
sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  

3.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto 
à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TCU 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 

4. Não poderão participar deste Pregão: 

4.1. empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o 
TCU, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.2. empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação; 

4.3. empresário impedido de licitar  e contratar com a União, durante o prazo da 
sanção aplicada; 

4.4. empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto 
no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;  

4.5. empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 
da Lei nº 8.429/92; 

4.6. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei 
nº 8.666/93; 

4.6.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das 
pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócia, 
pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da 
licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.  

4.7. sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.8. empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível 
com o objeto deste Pregão; 

4.9. empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 
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4.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que 
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.11. consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;  

4.12. cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 
19 de julho de 2012. 

SEÇÃO IV – DA VISTORIA 

5. A licitante deverá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia 
útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das 
condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao 
Serviço de Conservação, Limpeza e Copeiragem do TCU, pelo telefone (61) 3316-5180, limitada 
a realização da vistoria a um interessado por vez. 

5.1. A vistoria será acompanhada por representante do TCU, designado para esse 
fim, o qual visará a declaração comprobatória da vistoria efetuada, que deverá 
ter sido previamente elaborada pela licitante em conformidade com o modelo 
anexo a este Edital.  

SEÇÃO V – DA PROPOSTA 

6. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á 
automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

6.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 
global anual da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, 
tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto. 

6.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do Edital. 

6.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de 
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

6.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do 
art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital. 
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7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

7.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

7.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 

7.3. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar 
que a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 22, § 2º, do 
Decreto n.º 5.450/2005, irá perdurar por mais de um dia. 

7.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, 
mensagens às licitantes informando a data prevista para o início da 
oferta de lances. 

8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no 
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

11. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

12. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

13. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

14. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do 
horário e valor consignados no registro de cada lance. 

15. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado no sistema. 
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16. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

17. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

18. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão 
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

19. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível. 

20. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

21. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa às participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

22. O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com 
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência. 

23. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará aviso de 
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 
minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente 
encerrada a fase de lances. 

SEÇÃO IX – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

24. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou 
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 
bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:  

24.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 
no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática 
pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à 
proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências 
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado 
em seu favor o objeto deste Pregão;  

24.1.1. Caso a licitante tenha utilizado a prerrogativa de efetuar oferta de 
desempate, conforme art. 44, da Lei Complementar nº 123/2006, será 
verificado no Portal da Transparência do Governo Federal, no 
endereço eletrônico http://www.portaldatransparencia.gov.br, e no 
Portal da Transparência do Poder Judiciário, no endereço eletrônico 
www.portaltransparencia.jus.br, se o somatório de ordens bancárias 
recebidas pela licitante, relativas ao último exercício e ao exercício 
corrente, até o mês anterior ao da data da licitação, fixada no 
preâmbulo deste Edital, já seria suficiente para extrapolar o 
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faturamento máximo permitido, conforme art. 3º da mencionada Lei 
Complementar.  

24.2. não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais 
bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma 
automática, convocará as licitantes remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito;  

24.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta 
condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando 
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do 
desempate;  

24.4. a convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) 
minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 
45 da Lei Complementar n.º 123/2006; 

24.5. na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o 
procedimento licitatório prossegue com as demais licitantes. 

SEÇÃO X – DA NEGOCIAÇÃO 

25. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para 
a contratação. 

25.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelas demais licitantes. 

SEÇÃO XI – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

26. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a 
proposta de preço adequada ao último lance, devidamente preenchida na forma do Anexo VI – 
Modelo de Proposta de Preços, em arquivo único, no prazo de 3h (três horas), contado da 
convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. 

26.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
26.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 

ser encaminhados ao Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica do 
Tribunal de Contas da União, situado no Setor de Administração 
Federal Sul – SAFS, quadra 04, lote 1, Anexo I, sala 103, CEP 70042-
900, Brasília-DF.  

26.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação 
indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas 
neste Edital. 
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27. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 
técnicas do objeto. 

27.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do TCU ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

27.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

27.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais 
ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

27.4. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado 
ou com preços manifestamente inexequíveis. 
27.4.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter 

demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que 
comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com 
os de mercado do objeto deste Pregão.  

27.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais 
falhas apontadas pelo Pregoeiro.  

SEÇÃO XII – DA HABILITAÇÃO 

28. A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 
documentação complementar especificada neste Edital. 

29. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 
apresentar documentos que supram tais exigências. 

30. Realizada a habilitação parcial no Sicaf, será verificado eventual descumprimento das 
vedações elencadas na Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta 
ao:  

30.1. Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93; 

30.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço 
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

30.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço 
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

31. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade 
empresária licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário. 
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32. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 
certame, a habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação da seguinte 
documentação complementar: 

32.1. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 
de maio de 1943, tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de 
julho de 2011; 

32.2. declaração de vistoria, conforme modelo constante do Anexo VII. 

33. Para fins de qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados:  

33.1. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado na forma 
da lei e regulamentos na data de realização deste Pregão, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da 
sessão pública de abertura deste processo licitatório;  

33.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

34. Os documentos exigidos na condição anterior deverão comprovar Índices de Liquidez 
Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1. 

35. Para fins de qualificação técnico-operacional, deverão ser apresentados: 

35.1. Um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, 
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da 
licitante, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente 
e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, 
demonstrando que a licitante realizou, no período de 1 (um) ano, serviços de 
limpeza e higienização de fachadas, com as mesmas características objeto 
desta contratação, em área igual ou superior a 6.560 m2, ou seja, no mínimo 
20% do total a ser contratado. 

35.1.1. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos 
concomitantes para comprovação de capacidade técnica. 

35.1.2. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) 
se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal e/ou secundária, especificada no contrato social, 
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no 
cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal do Brasil.  

35.2. Experiência mínima de 2 (dois) anos, ininterruptos ou não, na prestação do 
serviço objeto desta licitação. 

36. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados. 
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37. Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a conclusão do 
respectivo contrato ou decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver 
sido firmado para execução em prazo inferior. 

38. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, 
para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

39. Os documentos que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser remetidos em 
conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 26, em arquivo único, por meio da 
opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada 
condição.  

39.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema 
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

39.1.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão 
ser encaminhados ao Serviço de Pregão e Cotação Eletrônica do 
Tribunal de Contas da União, situado no Setor de Administração 
Federal Sul – SAFS, Quadra 04, Lote 1, Anexo I, sala 103, CEP 70042-
900, Brasília-DF.  

39.2. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em 
nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

39.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor 
juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no 
cartório de títulos e documentos. 

39.4. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados 
em cartório de títulos e documentos. 

39.5. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

39.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização 
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

39.6.1. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação 
do resultado da fase de habilitação. 

39.6.2. A prorrogação do prazo previsto poderá ser concedida, a critério da 
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 
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39.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. 

40. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação, 
o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.    

41. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada 
vencedora. 

SEÇÃO XIII – DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

42. Não se exigirá demonstração do serviço ofertado. 

SEÇÃO XIV – DO RECURSO 

43. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso. 

43.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar 
o objeto à licitante vencedora. 

43.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

43.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões 
do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as 
demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também 
via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 
recorrente. 

44. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos 
do TC 004.371/2017-8 franqueada aos interessados.  

45. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente. 

46. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

SEÇÃO XV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

47. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

48. A homologação deste Pregão compete ao Secretário-Geral de Administração do Tribunal 
de Contas da União. 

49. O objeto deste Pregão será adjudicado globalmente à licitante vencedora. 
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SEÇÃO XVI – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

50. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada 
para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

50.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem 
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja 
pertinente e compatível com os termos deste Edital. 

51. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito pelo TCU. 

52. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do Sicaf e de outros meios 
se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação. 

53. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições 
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e 
verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de 
classificação. 

SEÇÃO XVII – DAS SANÇÕES 

54. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no 
Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do 
valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

54.1. cometer fraude fiscal; 

54.2. apresentar documento falso; 

54.3. fizer declaração falsa; 

54.4. comportar-se de modo inidôneo; 

54.5. não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

54.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

54.7. não mantiver a proposta. 

55. Para os fins da subcondição 54.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

SEÇÃO XVIII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

56. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a 
ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@tcu.gov.br, até as 19 horas, no 
horário oficial de Brasília-DF. 

57. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
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58. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

59. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
cpl@tcu.gov.br. 

60. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 
sistema eletrônico para os interessados. 

SEÇÃO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

61. Ao Secretário-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União compete anular 
este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame 
por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato 
escrito e fundamentado. 

61.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

61.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser 
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

62. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para 
fins de classificação e habilitação. 

63. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

63.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento 
deste Pregão. 

64. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o 
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

65. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão 
as últimas. 

66. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência 
do TCU, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002. 

SEÇÃO XX – DOS ANEXOS 

67. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
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67.1. Anexo I - Termo de Referência; 

67.2. Anexo II – Especificações Técnicas;  

67.3. Anexo III - Especificações Técnicas dos Serviços; 

67.4. Anexo IV – Do Orçamento dos Serviços; 

67.5. Anexo V – Modelo de Declaração; 

67.6. Anexo VI - Modelo de Proposta de Preços; 

67.7. Anexo VII - Modelo de Declaração de Vistoria; 

67.8. Anexo VIII - Minuta do Contrato; 

67.9. Anexo IX – Modelo de Carta de Fiança Bancária para Garantia de Execução 
Contratual. 

SEÇÃO XXI – DO FORO 

68. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da Constituição 
Federal. 

Brasília, 04 de janeiro de 2018. 

 

Renato Teixeira Leite de La Rocque 

Pregoeiro 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

A – OBJETO 

 Contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços continuados de limpeza 
das fachadas dos edifícios do Tribunal de Contas da União – TCU, em Brasília-DF (Sede, Anexos I, 
II, III, Restaurante e ISC). O contrato compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de 
todos os insumos, materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste documento.  

 

B – DEMANDA E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

 A demanda anual prevista será de 2 (duas) execuções programadas completas.  

 O valor estimado dos serviços de limpeza das fachadas é apresentado no quadro 
abaixo: 

Item Área Total (m2) Frequência 
Anual 

Valor do 
m2 Valor Anual (R$) 

Lavagem das fachadas dos 
edifícios do TCU    32.803,52 2                    6,78 444.815,73 

Total (R$)    444.815,73 

 

Valor Anual Estimado: R$ 444.815,73 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e quinze 
reais e setenta e três centavos). 

EMPREITADA: ☐Preço Global           ☒ Preço Unitário 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ☒Global   ☐ Por item 

 

C – LOCAIS DE EXECUÇÃO 

 Tribunal de Contas da União – TCU, (Sede, Anexos I, II e III e Restaurante), localizado 
no Setor de Administração Federal Sul - SAFS Quadra 4, Lote 1 - CEP 70042-900 - Brasília – DF. 

 Instituto Serzedello Corrêa –ISC, localizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 
3, Pólo 8, Lote 3 – CEP 70.200-003 - Brasília – DF. 

 

D – VISTORIA 

 A licitante deverá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia 
útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das 
condições e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto ao 
Serviço de Conservação, Limpeza e Copeiragem do TCU, pelo telefone (61) 3316-5180, limitada 
a realização da vistoria a um interessado por vez. 
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E – DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 Os preços unitários propostos não poderão ser superiores aos orçados pela 
administração, e devem incluir todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-
de-obra, materiais, equipamentos, tributos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação. 

  

F – VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

 O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data da 
assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 A prestação dos serviços terá início após a emissão de ordem de serviço pela 
FISCALIZAÇÃO.  

 

G – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 Os preços poderão ser reajustados de acordo com a variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, a cada 12 (doze) meses, contados da data da proposta. 

  

H - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 Será exigida garantia de execução contratual. 

  

I – UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

 Diretoria de Centralização e Padronização de Contratações - Dipac. 

 

J – UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

 Serviço de Conservação, Limpeza e Copeiragem – Secop/Disop/Sesap. 

 

K – UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO 

 Serviço de Pagamento de Fornecedores – SPF/Secof. 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Os significados dos termos utilizados na presente especificação são os seguintes: 

a) CONTRATANTE: União, por intermédio do Tribunal de Contas da União - TCU; 

b) CONTRATADA: Empresa escolhida para a prestação dos serviços, de acordo com a 
apresentação das propostas, após a assinatura do contrato;  

c) FISCALIZAÇÃO: Servidor(es) designado(s) formalmente para representar a 
CONTRATANTE, responsável(eis) pela fiscalização dos serviços. 

CONDIÇÕES 

2. PREPOSTO 

2.1. A CONTRATADA deverá indicar, mediante declaração, um preposto, aceito pela 
FISCALIZAÇÃO, durante o período de vigência do contrato, para representá-la 
administrativamente, sempre que for necessário. Na declaração deverá constar o nome 
completo, n. do CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua 
qualificação profissional. 

2.2. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas aos serviços 
prestados. 

2.3. A CONTRATADA orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as 
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
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ANEXO III  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

1. DAS NORMAS GERAIS DE CONDUTA E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

1.1. Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverão cumprir todas as normas 
gerais a seguir relacionadas, e ainda as atribuições específicas do serviço contratado, conforme 
consta das especificações técnicas deste anexo: 

a) Apresentar-se devidamente identificado por crachá, uniformizado e asseado; 

b) Cumprir as normas de segurança para acesso às dependências do TCU; 

c) Comunicar à autoridade competente qualquer irregularidade verificada; 

d) Observar normas de comportamento profissional; 

e) Cumprir as normas internas do órgão; 

f) Entrar em áreas reservadas somente em caso de emergência ou quando 
devidamente autorizado; 

g) Adotar todas as providências ao seu alcance para sanar irregularidades ou agir em 
casos emergenciais;  

h) Levar ao conhecimento do superior, imediatamente, qualquer informação 
considerada importante; 

i) Evitar confrontos com servidores, outros prestadores de serviço e visitantes do 
Tribunal; 

j) Tratar a todos com urbanidade; 

k) Não abordar autoridades ou servidores para tratar de assuntos particulares, de 
serviço ou atinentes ao contrato, exceto se for membro da equipe de fiscalização; 

l) Zelar pela preservação do patrimônio da CONTRATANTE sob sua responsabilidade, 
mantendo a higiene, a organização e a aparência do local de trabalho, solicitando a 
devida manutenção, quando necessário; 

m) Promover o recolhimento de objetos e/ou valores encontrados nas dependências 
da CONTRATANTE, providenciando para que sejam encaminhados à Segurança ou ao 
seu superior. 

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ATRIBUIÇÕES 

2.1. Da Execução dos Serviços: 

a) A lavagem das fachadas dos edifícios do TCU deverá ser realizada sempre com a 
otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da 
sustentabilidade, de acordo com a Política Institucional do TCU; 

b) Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime ou equivalente, quando necessário, 
para limpeza do objeto contratual, observadas as normas de segurança do 
trabalho; 
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c) Para a execução do serviço especializado de limpeza das fachadas, a empresa 
contratada buscará a otimização do uso da água, bem como a adoção de outros 
critérios sustentáveis; 

d) A contratada deverá utilizar a técnica de lavagem com máquinas de alta pressão 
ou outro método que economize pelo menos 70% (setenta por cento) de água, 
em comparação com o uso normal de mangueira ligada diretamente na rede de 
distribuição;  

e) Quanto à lavagem da fachada do edifício sede, a contratada não deverá utilizar 
produtos que danifiquem a pintura dos painéis e também não prejudiquem o 
espelho d’água e as espécies de peixes que lá vivem; 

f) A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às normas de segurança e 
medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

g) Deverá ser empregada mão de obra própria e especializada para execução dos 
serviços contratados; 

h) Será obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) por todos os 
operários, de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e 
Emprego, NR 6; 

i) A contratada deverá remover qualquer dejeto que, eventualmente, seja 
depositado nas áreas marginais do prédio, em virtude da lavagem da fachada; 

j) Deverá utilizar produtos químicos necessários para a realização do serviço que 
estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, de primeira 
qualidade e em embalagens originais de fábrica ou de comercialização que não 
causem danos a pessoas ou a itens objeto desta contratação; 

k) A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a Nota Fiscal de compra, ou 
outro documento hábil, a fim de verificar o cumprimento da obrigação anterior; 

l) Deverá ser utilizado produtos de limpeza adequados em termos químicos e 
toxicológicos, cujo uso deverá esteja autorizado pelos órgãos competentes; 

m) Deverá utilizar produtos de limpeza que promovam a higienização e desinfecção 
adequadas ao tipo de superfície da fachada, contudo não podem ser abrasivos 
para não danificar vidros e revestimentos existentes. 

2.2. São atribuições da CONTRATADA:  

a) Realizar os serviços objeto desta contratação, nos prazos fixados, pela 
FISCALIZAÇÃO, contados do recebimento da Ordem de Serviço; 

b) Comunicar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, no prazo de vinte e quatro horas, 
os motivos de ordem técnica que impossibilitaram o cumprimento dos prazos 
previstos;  

c) Comunicar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE ou ao servidor designado, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados 
necessários; 

d) Entregar à FISCALIZAÇÃO documento demonstrando a disposição adequada dos 
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resíduos provenientes do processo de limpeza/higienização; 

e) Entregar à FISCALIZAÇÃO memorial descritivo da rotina de execução dos serviços, 
com suas fases e ordem de acontecimentos, contendo também a descrição de 
cada um dos insumos e equipamentos utilizados, sua finalidade e produtividade 
por metro quadrado. 

2.3. A Fiscalização elaborará um cronograma de execução dos serviços, que será 
disponibilizado à CONTRATADA com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

2.4. Após a notificação, através de ordem de serviço, emitida pela FISCALIZAÇÃO, a 
CONTRATADA terá 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos. 

2.5. Em relação aos Subitens 2.3 e 2.4, acima, serão admitidas alterações desde que sejam 
de interesse da Administração, e previamente autorizadas pela FISCALIZAÇÃO. 

2.6. A CONTRATADA deve refazer os serviços que forem rejeitados no prazo definido pela 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 

2.7. A fiscalização, a atestação dos serviços e o encaminhamento para liquidação e 
pagamento serão realizados pelo Chefe do Serviço de Conservação, Limpeza e Copeiragem – 
Secop, ou por servidor formalmente designado para esse fim. 

3. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

3.1 A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais 
e equipamentos, nas quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços. 

4. META FÍSICA E DEMANDA ESTIMADA DOS SERVIÇOS 

4.1. A demanda anual prevista será de 2 (duas) execuções completas e programadas.  

4.2. Seguem, no quadro abaixo, as medições das fachadas envidraçadas por m² e por 
edifícios que compõem o complexo do TCU em Brasília-DF: 

 

Edifícios Com Brises (m²) Sem Brises (m²) Brises metálicos (m²) Total (m²) 

Sede - 1.868,00 2.963,52 4.832,52 

Anexo I 1.446,00 1.572,00 2.892,00 5.911,00 
Anexo II 2.019,00 1.771,00 4.038,00 7.828,00 
Anexo III 2.014,00 4.372,00 4.028,00 10.414,00 

Restaurante - 675,00 - 675,00 
Passarela - 768,00 - 768,00 

ISC - 2.375,00 - 2.376,00 

Total (m²) 5.479,00 13.401,00 13.922,52 32.803,52 
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ANEXO IV 

DO ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS 

1. A seguir constam os valores estimados para a prestação dos serviços. No entanto, é 
de total responsabilidade da empresa a elaboração das propostas segundo suas condições 
particulares de fornecimento e prestação dos serviços, observados os critérios de exequibilidade 
e de aceitabilidade unitário e global previstos no Termo de Referência. 

2. O pagamento da execução dos serviços será com base na quantidade de metros 
quadrados demandados pela administração e executados no mês de referência do faturamento. 
O contrato será por demanda, sem franquia.  

3. O quadro abaixo representa o valor estimado para 2 (duas) lavagens completas 
anuais, em todas as dependências dos edifícios do TCU, em Brasília.  

 

Item Área de fachadas 
(m2) 

Frequência 
Anual 

Valor 
Unitário do 

m2 

Valor Anual 
(R$) 

Limpeza de Fachadas dos edifícios 
do TCU/DF 32.803,52 2 6,78 444.815,73 

Total (R$)    444.815,73 

 

 

 

 
  

Anexo Edital do TCU (0518472)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 152



 

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU 
  Secretaria de Licitações, Contratos e Patrimônio – Selip 
  Diretoria de Licitações – Dilic  
   

 

21 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 

 

Atestamos (ou declaramos) que a empresa 
___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) nº 
____________________, inscrição estadual nº ________________________, estabelecida no (a) 
__________________________ prestou os seguintes serviços de limpeza e higienização de 
fachadas para este órgão (ou para esta empresa). 

 

Item Tipo de Serviço Área em m2 

   

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os serviços foram prestados 
satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou 
tecnicamente. 

 

Local e data 

______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do emissor 

 

Observação: 

Este atestado (ou declaração) deverá ser emitido em papel que identifique o órgão (ou 
empresa) emissor. 
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ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Item Área de fachadas 
(m2) 

Frequência 
Anual 

Valor 
Unitário do 

m2 

Valor Anual 
(R$) 

Limpeza das Fachadas dos edifícios 
do TCU     

Total (R$)     
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 

 
 
 
Ao 
Tribunal de Contas da União 
Ref.: Pregão nº ___/2017 
 
 

Declaramos que em atendimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 
______/_____, que eu, ______________________________________________________, 
portador(a) da CI/RG nº _______________________ e do CPF nº _____________________, 
Responsável da Empresa ______________, estabelecida no (a) 
________________________________, como seu representante legal para os fins da presente 
declaração, compareci perante o Tribunal de Contas da União e vistoriei os locais onde serão 
executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e 
graus de dificuldades existentes. 
 
 

Local e data 
 
 

 
___________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(Responsável Técnico da empresa) 

 
Visto: 
 
 
___________________________ 
          Responsável pelo TCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO N.º _______ /20__ QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, E _______ PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA 
DAS FACHADAS DOS EDIFÍCIOS DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO – TCU, EM BRASÍLIA-DF (SEDE, 
ANEXOS I, II, III, RESTAURANTE E ISC). 

CONTRATANTE: A União, por intermédio do Tribunal de Contas da União[/se for o caso, indicar 
também o nome da Unidade Técnica], com sede no [inserir endereço completo], inscrito no CNPJ 
(MF) sob o n.º 00.414.607/____-__, representado pelo seu[inserir função da autoridade 
competente], Senhor(a) [inserir nome do titular ou substituto], de acordo com a 
[delegação/subdelegação]de competência contida no inciso _____ do art. ______ da Portaria da 
[Presidência ou Segedam] n.º ______, de ________. 

CONTRATADA: _____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ______________, 
estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) 
[inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e 
órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, de acordo com a 
representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social]. 

As CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no 
TC n.º 004.371/2017-8 (Pregão Eletrônico __/20__), mediante as cláusulas e condições que se 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços continuados, em regime 
de empreitada por preço unitário, de limpeza das fachadas dos edifícios do Tribunal de Contas 
da União – TCU, em Brasília-DF (Sede, Anexos I, II, III, Restaurante e ISC). O contrato 
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos, materiais e o 
emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos nos anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR 

1. O valor total deste contrato é de R$ ____(___). 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da Natureza da 
Despesa __________, da Atividade ________________, conforme Nota de Empenho n.º _____, 
de ___/___/____. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

1. A prestação dos serviços terá início após a emissão de ordem de serviço pela fiscalização.  

 
2.  Os prazos de início e término para execução programada dos serviços, consoante letra “B” 
do Anexo I – Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico nº 001/18 serão definidos nas ordens 
de serviço emitidas pela Contratante. 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA  

1.  O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da data da sua 
assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 

2. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante apostilamento, a cada 12 (doze) 
meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo 
enumerados de forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente: 

2.1. Prestação regular dos serviços; 

2.2. Não aplicação de sanções de natureza pecuniária por três vezes ou mais, a cada 
período de vigência do contrato; 

2.3. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço; 

2.4. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração; 
e 

2.5. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação. 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1.  A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contado da data que a CONTRATADA recebeu a sua via do contrato 
assinada, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual do 
contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:  

1.1. caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;  

1.1.1. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada na Caixa 
Econômica Federal, em conta específica, com correção monetária, em favor do 
Tribunal de Contas da União.  

1.2. seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do 
Prestador de Serviço”; ou 
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1.3. fiança bancária, observado o modelo do Anexo IX do Edital do Pregão Eletrônico n.º 
001/2018. 

2.  A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 
5% (cinco por cento).  

3.  O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio 
dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do 
contrato, a título de garantia.  

3.1. O bloqueio efetuado com base no item 3 desta cláusula não gera direito a nenhum 
tipo de compensação financeira à CONTRATADA.  

3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base 
no item 3 desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES  

1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 
2. A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nos Anexos do Edital do Pregão 
Eletrônico n.º 001/2018, deve: 

2.1. Manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na 
licitação, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo 
da manutenção dessas condições; 

2.2. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as 
despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como 
salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale refeição, vale transporte, 
uniformes, crachás e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 
Poder Público; 

2.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno da CONTRATANTE, 
inclusive no que se referir ao acesso às dependências onde serão executados os 
serviços; 

2.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
execução deste contrato; 

2.5. Comunicar à Administração da CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada 
e prestar os esclarecimentos solicitados; 

2.6. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do 
serviço, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo 
prestado; 

2.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus 
empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato; 
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2.8. Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem 
considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 

2.9. Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade 
responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas 
relativas à execução dos serviços pelos empregados; 

2.10. Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 
2.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 

dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do 
preposto;  

2.12. Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os 
encargos sociais devidos, exibindo, sempre que solicitado, as comprovações 
respectivas; 

2.13. Entregar ao fiscal do contrato relação nominal dos empregados que executarão o 
serviço, até 1(um) dia útil antes do início dos trabalhos. Devem constar da lista 
nome completo, RG e CPF; 

2.14. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época 
própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com a CONTRATANTE; 

2.15. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que 
acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

2.16. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por 
prevenção, conexão ou continência; 

2.17. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos supracitados, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode 
onerar o objeto deste contrato. 

4. São expressamente vedadas à CONTRATADA: 
4.1. a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia 

autorização da CONTRATANTE; 
4.2. a subcontratação para a execução do objeto deste contrato; 
4.3. a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE, 

ativo ou aposentado há menos de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em 
comissão, assim como de seu cônjuge, companheiro, parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o 3º grau, durante a vigência deste contrato. 

5. A CONTRATANTE deve: 
5.1. Expedir ordem de serviço; 
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5.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 
execução do serviço; 

5.3. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pelo representante ou preposto da CONTRATADA; 

5.4. Exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados para esse 
fim; 

5.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no 
cumprimento do contrato; 

5.6. Impedir que terceiros, sem autorização, executem os serviços objeto deste 
Contrato; 

5.7. Efetuar o pagamento devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 
CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada 
pelo (a) titular do Serviço de Conservação, Limpeza e Copeiragem – Secop/Disop/Sesap ou por 
representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência 
de terceiros. 

2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 
Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário.  

3. A atestação de conformidade da prestação do serviço cabe ao titular do setor responsável 
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

CLÁUSULA NONA – DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL 

1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas 
e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar ao Tribunal de Contas da União, 
acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, no setor responsável pela 
fiscalização do contrato, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de 
originais, dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da CONTRATADA; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
2. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “e” do subitem anterior poderão ser 
substituídos, total ou parcialmente, por extrato válido e atualizado do SICAF. 

3. Recebimento da documentação 
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3.1. Recebida a documentação mencionada no item 4 - DOCUMENTAÇÃO FISCAL, a 
FISCALIZAÇÃO do contrato deverá apor a data de entrega ao TCU e assiná-la. 

3.2. Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA 
terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de 
diligência da FISCALIZAÇÃO, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e 
documentalmente. 

3.3. O descumprimento reiterado das disposições acima e a manutenção da 
CONTRATADA em situação irregular perante as obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias implicarão rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades e demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde 
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE 

1. Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo 
de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela 
licitante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do 
último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, a cada 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte 
fórmula: 

1.1. Fórmula de cálculo: 

Pr = P + (P x V) 

Onde: 

Pr = preço reajustado, ou preço novo; 

P = preço atual (antes do reajuste); 

V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) 
significa o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste. 

2. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

2.1. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

2.2. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado 
depois de extinto o contrato.  

3. O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito 
da CONTRATADA, nos termos do item 1 desta cláusula. 

4. O percentual final do reajuste não poderá ultrapassar o percentual limite de crescimento 
da despesa pública para o exercício, fixado nos termos do novo regime fiscal instituído pela 
Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

1. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. 

1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato 
até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados. 

2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a 
ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO 
CONTRATO 

1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - 
se ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico n.º 001/2018, constante do processo TC 
004.371/2017-8, bem como à proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. A CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO, após a execução dos serviços, nota 
fiscal/fatura, emitida em 1 (uma) via, para fins de liquidação e pagamento.      

1.1. O pagamento da execução dos serviços será com base na quantidade de metros 
quadrados demandados pela administração e executados no mês de referência do 
faturamento. O contrato será por demanda, sem franquia.  

2. A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal 
do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

3. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em até 10 (dez) dias úteis, contados da 
protocolização da nota fiscal/fatura e dos documentos relacionados na Cláusula Nona - 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 

4. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da 
CONTRATADA. 

5. À CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a 
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato. 

6. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá 
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores 
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 
termos deste contrato. 

7. Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) 
distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do 
estabelecimento contratado como daquele que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos 
pagamentos e quando das prorrogações contratuais. 
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8. A não apresentação da documentação de que trata a Cláusula Nona – DA 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL, nos prazos especificados, ou o não atendimento de regularização no 
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de solicitação pela FISCALIZAÇÃO, poderá ensejar a 
rescisão do contrato, e quaisquer valores retidos somente serão pagos após a comprovação de 
que os encargos trabalhistas, previdenciários e demais tributos encontram-se em dia. 

9. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal 
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. 

10. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  

EM = I x N x VP, onde:  

EM = encargos moratórios devidos;  

N = números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  

I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e 

VP = valor da prestação em atraso.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FONTE 

1. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que 
couber, às retenções na fonte nos seguintes termos: 

1.1. do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição 
para o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro 
de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações; 

1.2. da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 
971, de 13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e 
alterações; 

1.3. do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei 
Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação Distrital ou municipal em 
vigor.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES 

1.  Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar 
com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 
defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta 
por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

1.1. apresentar documentação falsa; 

1.2. fraudar a execução do contrato; 

1.3. comportar-se de modo inidôneo; 
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1.4. cometer fraude fiscal; ou 

1.5. fizer declaração falsa. 

2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 
92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

3.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato, 
inexecução parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA 
poderá ser sancionada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “5.1”, 
“6.1”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes sanções: 

3.1.  Advertência; 

3.2.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração do Tribunal de Contas da União (TCU), por prazo não superior 
a dois anos; 

3.3.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior; ou 

3.4.  Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos. 

4.  Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar 
de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 15 (quinze) dias contados da data 
estipulada para início da execução contratual. 

4.1.  No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação      
de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.  

5.  Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a 
CONTRATADA, sem causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do 
contrato ou atrasar a execução do serviço definido no contrato.  

5.1.  No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA 
poderá ser sancionada com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total 
do contrato, até o limite de 20 (vinte) dias, a partir de quando será considerada 
inexecução parcial do objeto.  

6.  Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando a 
CONTRATADA, executar, injustificadamente, percentual inferior a totalidade do serviço 
constante no cronograma de execução que acompanhará a ordem de serviços.  

6.1.  No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação 
de multa de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato. 
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7.  O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução 
parcial ou inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em 
legislação específica. 

8.  A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar 
em qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 9, a seguir: 

9.  Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas 
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:  

 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

 % do valor anual do 
Contrato 

1 0,25% 

2 0,5% 

3 1% 

4 2% 

Tabela 2 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado ou 
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem 
crachá. 

1 Por empregado e por 
ocorrência 

2 Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços. 1 Por empregado e por 

dia 

3 
Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, paliativo, 
substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de 
providenciar recomposição complementar. 

2 Por ocorrência 

4 Fornecer informação falsa de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 4  Por ocorrência 

5 Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior 
ou caso fortuito, os serviços contratuais. 4 Por dia  

6 Destruir ou danificar documentos ou patrimônio do TCU 
por culpa ou dolo de seus agentes.  3 Por ocorrência 

7 Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins 
diversos do objeto do contrato.  4 Por ocorrência 

8 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 4 Por ocorrência 
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9 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 4 Por ocorrência 

10 
Retirar das dependências da CONTRATANTE quaisquer 
equipamentos ou materiais, previstos em contrato, sem 
autorização prévia do responsável. 

1 Por item e por 
ocorrência 

11 Retirar empregados ou encarregados do serviço durante o 
expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE.  4 Por empregado e por 

ocorrência 

12 
Utilizar produtos químicos para a realização dos serviços 
que não estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes e que não sejam de primeira qualidade. 

2 Por ocorrência 

13 Despejar resíduos de lavagem na rede de esgoto e/ou 
pluvial, que possam prejudicar o meio ambiente. 3 Por ocorrência 

14 Desperdiçar água e/ou energia proveniente da rede de 
distribuição do Tribunal. 2 Por ocorrência 

15 

Causar danos às estruturas e/ou instalações existentes, 
bem como às pessoas, correndo a expensas da 
CONTRATADA qualquer reparação que eventualmente 
venha a ser necessária.  

3 Por ocorrência 

 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

16 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 3 Por empregado e por 

dia 

17 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por item e por 
ocorrência 

18 Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO.  2 Por dia de ocorrência  

19 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 1 Por ocorrência 

20 Cumprir determinação formal ou instrução complementar 
da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência 

21 

Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista, previdenciária e outros documentos 
necessários à comprovação do cumprimento dos demais 
encargos trabalhistas. 

2 Por ocorrência e por dia 

22 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida na Cláusula Nona - DA 
DOCUMENTAÇÃO FISCAL, deste contrato. 

1 Por ocorrência e por dia 

23 Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos 
formais solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas 

2 Por ocorrência e por dia 
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suscitadas durante a análise da documentação exigida por 
força do contrato. 

24 Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 
seus empregados. 2 

Por empregado e por 
dia de indisponibilidade 
do EPI 

25 Impor penalidades, em no máximo 15 dias da ocorrência, 
aos empregados que se negarem a utilizar EPIs. 2 Por empregado e por 

ocorrência 

26 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, após reincidência 
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por 
ocorrência 

 
10.  O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

10.1.  Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, 
a diferença será descontada da garantia contratual. 

10.2.  Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA 
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial. 

10.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida 
ativa. 

10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado 
da solicitação da CONTRATANTE. 

11.  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato, 
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados 
no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de 
Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição 
Federal. 

 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

Brasília - DF, em [data]. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

[Nome da autoridade competente] 
[inserir nome do cargo] 

 
CONTRATADA 

 
Representante 

Procurador/cargo 
 
TESTEMUNHAS: 
____________________________   ____________________________ 
NOME:       NOME:     
CPF:       CPF:  
RG:       RG: 
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ANEXO IX – MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
CONTRATUAL 

 

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) com sede em (endereço completo), por seus 
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal 
pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil 
Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (endereço completo), até o limite de 
R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do Contrato nº 
(número do contrato, formato xx/ano), decorrente do processo licitatório (modalidade e número 
do instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano), firmado entre a AFIANÇADA e o 
Tribunal de Contas da União para (objeto da licitação).  

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de todas 
as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:  

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO À CONTRATADA;  

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato. 

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor 
por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, 
portanto em (data).  

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA, o (a) 
(nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no 
âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do Tribunal de Contas da União.  

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (noventa) dias 
após o vencimento desta fiança.  

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este 
FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este 
instrumento perante o Tribunal de Contas da União.  

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o Tribunal de Contas da 
União se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que 
se refere a presente fiança.  

8. Se, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a data de vencimento desta fiança, o (a) (nome 
da instituição fiadora) não tiver recebido do Tribunal de Contas da União qualquer comunicação 
relativa a inadimplemento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANÇADA 
cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta 
fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, 
notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e 
ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força deste documento.  
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9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que 
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária 
aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.  

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de 
Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela 
referida entidade federal.  

(Local e data)  

(Instituição garantidora)  

(Assinaturas autorizadas) 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO TSE Nº 0990184/2019
 
 
 

EDITAL DE PREGÃO TSE Nº 2/2019
 

MODALIDADE: PREGÃO
FORMA: ELETRÔNICA

 
ADENDO Nº 01

 
A Secretaria de Administração informa que o edital que disciplina a licitação
em epígrafe foi alterado passando a vigorar com a seguinte redação:
 
PROCESSO Nº 2018.00.000002510-4

 
           O Tribunal Superior Eleitoral, sediado no Setor de
Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 7, Lotes 1 e 2,
Brasília/DF, CEP 70.070-600, torna público que realizará licitação
na modalidade pregão, na forma eletrônica, em atendimento à
solicitação da Seção de Conservação e Limpeza, para a prestação
serviço de limpeza das fachadas do TSE, conforme especificações
constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. A
licitação será regida pelas Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Lei
Complementar nº 123/2006, e Decretos nº 5.450/2005 e nº
8.538/2015.
            A proposta de preços deverá ser enviada, exclusivamente,
por meio do sistema eletrônico, no período compreendido entre
as oito horas do dia quatorze de março de 2019 e as
quatorze horas do dia 26 de março de 2019 (horário de Brasília).
            As propostas serão abertas no dia 26 de março de 2019,
às quatorze horas, ou no mesmo horário do primeiro dia útil
subsequente, na hipótese de não haver expediente na data
marcada.
           
CAPÍTULO I – DO OBJETO 
1. A presente licitação, tem por objeto a prestação de serviço de
limpeza das fachadas externas do Tribunal Superior Eleitoral,
compreendendo a lavagem das esquadrias de vidro, brises e
letreiros, com o fornecimento de material de consumo e todos os
equipamentos e máquinas necessários à realização dos
serviços, conforme especificações, exigências e
prazos constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 
2.   Fazem parte do presente Edital os anexos abaixo
relacionados:

Anexo I – Termo de Referência
Anexo I-I - Modelo de Proposta
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Anexo I-II - Declaração de Vistoria
Anexo I-III -  Croqui das Áreas 1
Anexo I-IV - Croqui das Áreas 2

Anexo II - Minuta de Contrato

 
CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
1. Para participar deste pregão eletrônico a licitante
deverá preencher os seguintes requisitos:
1.1. Ser credenciada na Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, por intermédio do
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, que atuará como
órgão provedor do sistema eletrônico.
1.2. Enviar em campo próprio do sistema eletrônico as seguintes
declarações virtuais:

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório;
de que não emprega menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos (Lei nº 9.854/99);
de quaisquer fatos supervenientes à inscrição cadastral
impeditivos de sua habilitação;
de elaboração independente da proposta, e
de que atende aos requisitos do art. 3º da LC n.º
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na
referida lei.

1.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação
das propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante,
não se responsabilizando o Tribunal Superior Eleitoral por
quaisquer custos, transações efetuadas pela licitante ou eventual
desconexão do sistema.
2. Não poderão participar deste pregão eletrônico:
2.1. Consórcio de empresas;
2.2. Empresas em processo de recuperação judicial, sem plano
de recuperação acolhido judicialmente, extrajudicial ou cuja
falência tenha sido decretada, que se encontrem sob concurso de
credores ou em dissolução ou em liquidação;
2.3. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, desde que o ato tenha
sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito
Federal ou do Município, pelo órgão que o praticou, bem como as
que tenham sido punidas com suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com o
Tribunal Superior Eleitoral;
2.3.1. Será efetuada, pelo Pregoeiro, consulta aos cadastros
oficiais: Cadastro Nacional de Condenados por ato de
improbidade administrativa e por ato que implique em
inelegibilidade - CNCIAI, Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro de Inidôneas do TCU.
 
CAPÍTULO III – DO CREDENCIAMENTO
1. A licitante deverá credenciar-se no sistema pregão eletrônico,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, no prazo mínimo
de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do pregão
eletrônico.
1.1. O credenciamento será feito pela atribuição de chave de
identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao
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sistema eletrônico.
1.2. O credenciamento da licitante, assim como a sua
manutenção, dependerá de registro cadastral atualizado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF).
1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e
a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e
exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal Superior
Eleitoral, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
 
CAPÍTULO IV – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DAS
PROPOSTAS
1. A proposta de preços, contendo as especificações detalhadas
do objeto ofertado, com o preço total para os serviços, em Real,
incluídos todos os impostos, taxas, mão de obra, materiais,
máquinas e equipamentos necessários à realização dos serviços,
fretes e demais encargos pertinentes à contratação, deverá ser
formulada e enviada em formulário específico, mediante o uso da
senha privativa da licitante, exclusivamente, por meio do sistema
eletrônico, no período compreendido no preâmbulo deste Edital.
2. As licitantes se responsabilizarão pelas transações efetuadas
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos, bem como pelo
acompanhamento de todas as operações efetuadas no sistema
eletrônico durante a sessão pública, arcando com quaisquer ônus
decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
3. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada.
4. A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos deste
Edital e seus Anexos, não sendo aceita oferta de serviços com
características e quantidades diferentes das indicadas no Termo
de Referência – Anexo I deste Edital.
5. O envio da proposta implicará plena aceitação, por parte da
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
6.  Os preços oferecidos serão fixos e irreajustáveis.
 
CAPÍTULO V – DA ABERTURA DA SESSÃO
1. No horário previsto no Edital, a sessão pública na Internet será
aberta por comando do Pregoeiro, com a utilização de sua chave
de acesso e senha.
2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que estejam em desconformidade com
os requisitos estabelecidos no Edital e seus Anexos.
3. O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas pelo Pregoeiro, visto que somente estas participarão
da fase de lance.
 
CAPÍTULO VI – DA COMPETITIVIDADE – FORMULAÇÃO DE
LANCES
1. Aberta a etapa competitiva, sessão pública, as licitantes
deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, on-line, do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
1.1. Os lances serão ofertados pelo valor total dos serviços.
1.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados
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o horário fixado para a abertura da sessão e as regras
estabelecidas neste Edital.
1.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último
por ela ofertado e registrado pelo sistema eletrônico.
1.4. Se houver mais de um lance de igual valor, prevalecerá
aquele registrado em primeiro lugar.
2. As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, durante a sessão pública do pregão
eletrônico, sendo vedada a identificação do seu detentor.
3. A etapa de lances será encerrada automaticamente, após
decisão do Pregoeiro, mediante aviso de seu fechamento
iminente às licitantes, por meio do sistema eletrônico.
4. Após a fase de lances, o sistema identificará em coluna própria
as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP)
participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira
colocada, caso esta não seja uma ME ou EPP, e das demais ME ou
EPP na ordem de classificação, que será disponibilizada
automaticamente nas telas do Pregoeiro e do fornecedor e
encaminhada mensagem por meio de chat.
5. Se o menor lance for ofertado por licitante que não se
enquadre na condição de ME ou EPP, o sistema facultará a estas
o exercício do direito de preferência para fins de desempate,
conforme determina o § 2º do art. 44 da LC nº 123/2006,
momento no qual a ME ou EPP mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, sob pena de
preclusão, consoante determina o § 3º do art. 45 da LC nº
123/2006.
6. Caso a ME ou EPP convocada decline de exercer o direito de
preferência, o sistema convocará as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC nº
123/2006, na ordem de classificação.
7. Se houver êxito no procedimento especificado acima, o
sistema disponibilizará nova classificação dos fornecedores para
fins de aceitação pelo Pregoeiro. Não havendo êxito ou não
existindo ME ou EPP participante, prevalecerá a classificação
inicial.
8. Se houver equivalência de valores apresentados pelas ME ou
EPP, que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art.
44 da LC nº 123/2006, o sistema efetuará sorteio para identificar
a empresa que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9. Havendo equivalência de valores apresentados por empresas
em igualdade de condições, será assegurada a ordem de
preferência disposta no art. 3º, §2º da Lei nº 8.666/1993, com
redação dada pela Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010.
10. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer
acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem
prejuízo dos atos realizados.
10.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e
reiniciada somente após a comunicação expressa aos
participantes, no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
 
CAPÍTULO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DO
JULGAMENTO DA LICITAÇÃO
1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro julgará as propostas,
adotando o critério de menor preço global dos serviços e
encaminhará contraproposta pelo sistema eletrônico diretamente
à licitante que tenha ofertado o lance mais vantajoso, para que
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seja obtida melhor proposta, bem como decidirá sobre sua
aceitação. A negociação poderá ser acompanhada pelas demais
licitantes.
1.1. Será desclassificada a proposta que apresentar preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que
não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de
documentos que comprovem que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado.
2. Aceita a melhor oferta, o Pregoeiro anunciará a licitante
classificada em primeiro lugar, imediatamente depois do
encerramento da etapa de lances da sessão pública, conforme
descrito no item 1 deste Capítulo, ou, quando for o caso, após
negociação e decisão acerca do valor, e verificará a habilitação
da licitante conforme disposições do Edital.
3. Na hipótese de a proposta não ser aceitável ou se a licitante
classificada em primeiro lugar não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente até
a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos descritos
neste Edital, em conformidade com o disposto no item 1 deste
Capítulo.
4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, a
licitante será declarada vencedora da licitação.
5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro
poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação.
 
CAPÍTULO VIII – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 
1. A proposta de preços, ajustada ao lance vencedor, deverá ser
anexada ao Sistema Comprasnet após solicitação do Pregoeiro,
pela opção “Convocar Anexo”, no prazo máximo de 2 (duas)
horas, contado a partir de sua solicitação.
2. A proposta deverá se elaborada com observância
das seguintes exigências:
2.1. não conter cotações alternativas, emendas ou entrelinhas;
2.2. fazer menção ao número deste Edital, conter a razão social
e CNPJ, dados bancários e endereço completo;
2.2.1. a falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá ser
sanada pelos dados constantes do sistema eletrônico;
2.3. conter cotação de preço unitário e total para os serviços, em
Real, incluídas todas as despesas relativas a tributos, taxas,
fretes, materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos
necessários para a execução do serviço e demais encargos
pertinentes, conforme modelo constante do Anexo I-I do Termo
de Referência – Anexo I deste Edital;
2.4.1. embora o critério de julgamento da licitação seja o de
menor preço global, deverá ser apresentado o preço unitário e
total para os subitens, conforme modelo constante do Anexo I-I
do Termo de Referência - Anexo deste Edital; 
2.4.2. os preços estimados, unitário e total, para os serviços são
os constantes do Capítulo 7 do Termo de Referência – Anexo I
deste Edital; 
2.5. indicar o número do CNPJ da filial ou do estabelecimento da
licitante que emitirá as notas fiscais referentes à prestação dos
serviços, indicação essa indispensável para efeito de empenho da
despesa e realização do pagamento nos termos do Capítulo
XII deste Edital. 
3. A apresentação da proposta implicará, necessariamente, a
anuência a todas as exigências contidas no Edital e seus anexos,
inclusive quanto ao prazo e condições de execução, bem como
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quanto ao prazo de validade da proposta não inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de sua entrega.
4. A proposta de preços original deverá ser entregue ao
Pregoeiro, sem rasuras e assinada pelo representante da
empresa, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do
encerramento da sessão pública, no seguinte endereço: Edifício
Sede do TSE, no Setor de Administração Federal Sul – SAFS, Sala
451, Quadra 7, Lotes 1 e 2, Brasília/DF, secretaria da Comissão
Permanente de Licitação, Brasília/DF, CEP 70.070-600.
 
CAPÍTULO IX – DA HABILITAÇÃO DA LICITANTE 
1. Os documentos de habilitação da licitante deverão ser
anexados ao Sistema Comprasnet após solicitação do Pregoeiro,
pela opção “Convocar Anexo”, no prazo máximo de 2 (duas)
horas, contado a partir de sua solicitação.
2. Para habilitação neste pregão eletrônico, serão exigidos os
documentos discriminados abaixo, além da regularidade do
cadastramento e da habilitação parcial da licitante perante o
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF:
2.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial
ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica.
2.2. Declaração(ões) e/ou atestado(s) de capacidade técnica em
nome da empresa, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, que comprove(m) que a licitante executou  a
contento serviço de lavagem de fachadas em prédios com área
total (área de vidros + área de brises) e altura de, no mínimo,
40% (quarenta por cento) das metragens estabelecidas no
subitem 3.1 do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
2.3 Certidão de Registro no CREA e/ou CAU, referente ao ano-
exercício em pauta, onde constem, como responsável(is)
técnico(s), profissional(is) habilitado(s) em Engenharia Civil e/ou
Arquitetura e de Segurança do Trabalho, detentor(es) dos
atestados de capacidade técnica profissional.
2.4 Atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica
Profissional, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU,
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem que o(s) responsável(is) técnico(s) da licitante,
tenha(m) prestado serviço compatível em características e
quantidades com o objeto desta licitação, na qual conste em
referência, a parcela de maior relevância, assim considerada:

Serviço de lavagem e limpeza de fachadas e vidraças
em prédio com área total de 8.500 m² e altura de, no
mínimo, 15 m.

2.5. Comprovação de que faz parte do seu quadro técnico
Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e de Segurança do Trabalho,
detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica profissional,
esta comprovação deverá ser feita com a apresentação da cópia
da C.T.P.S., contrato de prestação de serviços ou contrato social
ou, ainda, por meio de declaração de contratação futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de anuência do profissional.
2.6. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por  ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores.
2.7. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
2.8. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
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registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
2.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943.
2.10. Declaração de Vistoria ou Declaração de Dispensa de
Vistoria, nos termos previstos no item 3.2.3 e subitem deste
Capítulo.
2.11. Caso persistam dúvidas acerca da veracidade da(s)
declaração(ões), poderá(ão) ser exigida(s) pelo pregoeiro cópia(s)
do(s) contrato(s), dentre outros documentos, para fins de
comprovação do alegado e o período da prestação dos serviços,
caso a(s) declaração(ões) não tenha(m) sido emitida(s) pelo
próprio TSE.
2.12. Será admitido o somatório de atestados desde que os
serviços tenham sido prestados simultaneamente.  
3.  A licitante poderá realizar vistoria nas dependências do TSE,
para perfeito conhecimento das condições e grau de dificuldade
existentes, inclusive quanto às quantidades e especificidades dos
materiais e serviços a serem contratados, bem como as
condições das instalações existentes, devendo apresentar, neste
caso, Declaração de Vistoria, conforme Anexo I-II deste Edital.
3.1. Não será permitida vistoria de duas ou mais empresas
concomitantemente.
3.2. A vistoria, caso seja realizada, poderá ser feita por
representante legal da licitante ou vistoriante por ela indicado,
devendo ser agendada na Seção de Conservação e Serviços
Gerais, localizada no Prédio Sede do TSE, com antecedência
mínima de pelo menos 24 horas, em dias úteis, de 9h as 17h,
pelos telefones: (061) 3030-8201 ou 3030-8202 ou pelo endereço
eletrônico: secli@tse.jus.br, podendo ser realizada até a data de
abertura das propostas.
3.2.1. O representante legal da licitante ou vistoriante por ela
indicado deverá comparecer ao local indicado no subitem 3.2
municiado de identificação pessoal e, ao menos, um dos
seguintes documentos:
a) contrato de trabalho, caso tenha vínculo empregatício com a
licitante;
b) contrato de prestação dos serviços;
c) contrato social da empresa, no caso de sócio ou gerente;
d) procuração emitida pela licitante nomeando o vistoriante como
seu representante no procedimento de vistoria.
3.2.2. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do subitem
3.2.1, a vistoria não será executada, podendo ser remarcada em
outra data e horário, respeitada a programação de vistoria por
outros licitantes já agendados e os procedimentos preconizados
no subitem 3.2 deste Capítulo.
3.2.3. A vistoria será acompanhada por representante do TSE,
designado para este fim, o qual visará a declaração
comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido
previamente elaborada pela licitante em conformidade com o
modelo constante no Anexo I-II deste Edital, devendo ser
apresentada juntamente com os documentos de habilitação.
3.2.3.1. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, a
declaração de que trata o item 3.2.3 deste Capítulo deverá
ser substituída por declaração emitida pela empresa em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais
para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará
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deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com o contratante.
3.2.4. A contratada ficará responsável pela execução integral do
objeto do contrato, não podendo alegar desconhecimento de
peculiaridades eventualmente existentes por omissões no
momento da vistoria.
4. A habilitação parcial da licitante perante o SICAF será
verificada apenas quanto à regularidade fiscal.
5. Para os documentos que têm prazo de validade e este não
estiver expresso no documento, será considerada a validade de
90 (noventa) dias, a partir de sua emissão, se outro prazo não
estiver fixado em lei.
 
6. A regularidade do cadastramento e da Habilitação Parcial das
licitantes perante o SICAF será verificada mediante consulta on-
line ao sistema.
6.1. Caso algum dos documentos constantes do SICAF esteja
irregular, a licitante deverá apresentar o documento que
comprove sua regularidade,  ressalvado o disposto no art. 4º, §1º,
do Decreto nº 8.538/2015.
7. Para fins de habilitação, a verificação pelo Pregoeiro ou
membro da equipe de apoio nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
(§4º, art. 25 do Decreto nº 5.450/2005).
8. Caso a licitante classificada em primeiro lugar esteja
enquadrada na condição de ME ou EPP e apresente alguma
restrição quanto à regularidade fiscal, será concedido o prazo de
5 (cinco) dias úteis, contados da data da divulgação, por meio do
chat, do resultado de habilitação do certame, podendo ser
concedida a prorrogação por igual período, caso solicitado e
mediante a apresentação de justificava, para regularização da
situação, admitindo-se certidões positivas com efeito de
negativas, na forma da lei. Findo o prazo, as licitantes serão
convocadas para nova sessão, na qual será registrado, no
sistema Comprasnet, o resultado de julgamento da habilitação,
abrindo-se o prazo para a manifestação da intenção de recorrer,
conforme item 1 do Capítulo X deste Edital. 

8.1. A não regularização da documentação no prazo
previsto implicará a decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/2002,
sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

9. Atendidas todas as disposições deste Edital, a licitante
classificada em primeiro lugar será declarada vencedora, sendo-
lhe adjudicado o objeto da licitação, observado o disposto no
Capítulo X deste Edital. 
10. Os originais dos documentos ou a cópia autenticada em
cartório, por servidor da Administração ou por publicação em
órgão de imprensa oficial, deverão ser entregues ao Pregoeiro,
no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do
encerramento da sessão pública.
 
CAPÍTULO X – DOS RECURSOS
1. Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição
de recursos, mediante manifestação prévia, imediata e motivada
da licitante, feita durante a sessão pública, em campo próprio do
sistema, até o prazo final estabelecido pelo Pregoeiro.
2. A apresentação das razões pela recorrente e de eventuais
contrarrazões pelas demais licitantes será realizada
exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, em formulários
próprios, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados a partir da

Edital CPL 0990184         SEI 2018.00.000002510-4 / pg. 8Anexo Edital do TSE (0518474)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 178



data do encerramento da sessão pública e do término do prazo
da recorrente, respectivamente, consignado pelo Pregoeiro na
respectiva ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
3. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de
interpor recurso, até o prazo final estabelecido pelo Pregoeiro na
sessão pública deste pregão eletrônico, implicará a decadência
desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto
à vencedora.
3.1. Apenas na presença dos pressupostos recursais, ou seja, a
sucumbência, a tempestividade, a legitimidade, o interesse e a
motivação, os recursos serão recebidos (Acórdão TCU nº
694/2014 - Plenário).
4. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos
atos praticados, o Secretário de Administração/Diretor-Geral do
Tribunal Superior Eleitoral adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório.
5. Os autos do procedimento permanecerão com vista
franqueada aos interessados, na secretaria da Comissão
Permanente de Licitação, na Sala 451 do Edifício Sede do TSE, no
Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 7, Lotes 1 e 2,
Brasília/DF, nos dias úteis, no horário das 9 às 19 horas.
 
CAPÍTULO XI – DA CONTRATAÇÃO 
1. Uma vez homologado o resultado final da licitação, o TSE
convocará a licitante adjudicatária, que deverá comparecer no
prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o termo de contrato
(Anexo II), sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Capítulo XIII deste Edital.
2. O prazo fixado no item anterior poderá ser prorrogado uma
única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva
seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial,
bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
3. Firmado o contrato, as partes obrigar-se-ão em consonância
com o disposto em suas cláusulas.
4. A emissão da nota de empenho em favor da contratada só
deverá ser efetuada após consulta ao CADIN, conforme
estabelece o art. 6º da Lei nº 10.522/2002.
5. É facultado a Administração, quando a licitante vencedora não
comparecer para assinar o instrumento de contrato no prazo e
condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes,
obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo,
podendo, ainda, revogar a licitação, independentemente da
cominação prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
6. Como condição para celebração do contrato, a licitante
adjudicatária deverá informar o nome do responsável
(preposto), os contatos de telefone, e-mail ou outro meio hábil
para comunicação com o TSE, bem como apresentar, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da convocação para sua
assinatura, o seguinte documento:
6.1. Declaração de que está regularmente inscrita no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas ME e EPP – Simples Nacional - para efeito do
disposto no inciso XI, art. 4º da IN RFB nº 1234/2012, se for o
caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal,
conforme modelo constante do Anexo IV da referida IN.
 
CAPÍTULO XII – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
1. O pagamento do objeto da presente licitação será efetuado
em uma única parcela, conforme descrito no item 4.2 do Capítulo
4 do Termo de Referência Anexo I deste Edital, até o 8º (oitavo)
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dia útil a partir da atestação da nota fiscal/fatura pelo servidor
responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito
em conta corrente da contratada, observada a ordem
cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 
1.1. O atesto do objeto contratado se dará pelo fiscal
administrativo, designado pela autoridade competente, por meio
da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA, conforme previsto
na IN nº 14/2017 - TSE. A Comissão de Fiscalização terá o prazo
de até 4 (quatro) dias úteis para emitir a NTA e remeter o
processo a CEOFI, contados do recebimento do documento fiscal,
do Termo de Recebimento Definitivo - TRD e dos demais
documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa.
1.2. A Contratada deverá entregar o faturamento com os preços
unitários e totais das etapas dos serviços, e com toda
documentação exigida para liquidação e pagamento em até 10
dias, contados do TRD.
1.3. O pagamento a ser efetuado em favor da contratada estará
sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais de
acordo com os normativos legais.
1.4. O TSE verificará a permanência da contratada no Simples
Nacional, conforme declaração de que trata o item 6.1 do
Capítulo XI deste Edital, mediante consulta ao Portal do Simples
Nacional e anexará cópia da consulta ao contrato ou à
documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuízo de a
contratada informar qualquer alteração de sua permanência no
Simples Nacional.
2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser
verificada pela área competente a regularidade fiscal da
contratada perante a Seguridade Social, Fazenda Federal
(Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União fornecida pela Receita Federal do Brasil), o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante
a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista –
CNDT); admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou
outra equivalente na forma da lei.
3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo
indicado na proposta e na nota de empenho.
3.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da
contratada (matriz/filial), encarregada da execução do
contrato, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis da data prevista para
o pagamento da nota fiscal.
4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da
emissão do Termo de recebimento Definitivo ou da apresentação
da nota fiscal/fatura, conforme o caso, desde que a contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensação financeira devida
pelo TSE, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão
da ordem bancária, será a seguinte:
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 = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de
atraso, assim apurado I = (6/100)/365).
 
CAPÍTULO XIII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. No caso de a licitante, quando convocada, não assinar o
instrumento contratual, deixar de entregar a documentação
exigida neste edital, apresentar documentação falsa, ensejar o
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retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta
dentro do prazo de sua validade, falhar ou fraudar a execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa,
ficará sujeita às penas de impedimento de licitar e contratar com
a União e de descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no
contrato (Anexo II).
1.1. A recusa da licitante vencedora em assinar o contrato no
prazo assinalado será considerada como inexecução total da
obrigação assumida, ensejando a aplicação das sanções previstas
em lei e neste Edital.
 
CAPÍTULO XIV – DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
A despesa decorrente da prestação dos serviços objeto deste
pregão correrá à conta dos créditos orçamentários consignados à
Justiça Eleitoral no Orçamento da União, para o exercício de
2019, na Natureza de Despesa 33903978 - Limpeza e
conservação, Ação 02.122.0570.20GP.0001 – Julgamento de
Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral.
 
CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Em caso de divergência existente entre as especificações
descritas no Sistema Comprasnet e as especificações constantes
deste Edital, prevalecerão as últimas.
2. Nenhuma indenização será devida às licitantes por
apresentarem documentação e (ou) elaborarem proposta relativa
ao presente pregão eletrônico.
3. O Tribunal Superior Eleitoral não se responsabilizará por
eventuais danos causados à licitante, decorrentes do uso indevido
da senha durante as transações efetuadas, ainda que por
terceiros.
4. O objeto do contrato decorrente deste pregão poderá ser
alterado, conforme disposto no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
5. Caso qualquer documento apresentado pela licitante tenha
sido emitido em língua estrangeira, este deverá estar
acompanhado da respectiva tradução para a língua portuguesa,
efetuada por tradutor juramentado, e devidamente autenticado
pela via consular ou registrado em cartório de títulos e
documentos, nos termos do Decreto nº 13.609/1943, Lei nº
6.015/73 e demais normas de regência.
5.1. Se traduzido para a língua portuguesa no exterior, a
tradução deverá ter sido efetuada por profissional qualificado,
segundo as leis do país de origem e os documentos autenticados
pela via consular.
6. TODOS OS ATOS DO CERTAME DEVEM SER REGISTRADOS EM
TEMPO REAL NO SISTEMA COMPRASNET, EXIGÊNCIA QUE NÃO
PODERÁ SER AFASTADA EM NENHUMA HIPÓTESE.
7. As empresas que tenham retirado cópia do edital e seus
anexos poderão formular consultas, solicitar informações e obter
esclarecimentos relativos à licitação, por escrito, pelo e-
mail questionamento.licita@tse.jus.br ou dirigindo-se à secretaria
da Comissão Permanente de Licitação, que funciona das 9 às 19
horas, nos dias úteis, Setor de Administração Federal Sul, Q. 7,
lotes 1 e 2, Edifício Sede do TSE, 2º andar, Sala 451, Brasília/DF,
telefone nº (61) 3030-8167.
7.1. Qualquer pessoa poderá formular impugnação a este Edital
até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da
sessão pública; ou seja, até o dia 22 de março de 2019, às
dezenove horas, inclusive.
7.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital
deverão ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis
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anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública; ou
seja, até o dia 21 de março de 2019, às dezenove horas,
inclusive.
7.3. As informações, esclarecimentos e respostas a
questionamentos, impugnações e recursos
serão obrigatoriamente publicados no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
 
 

SALATIEL GOMES DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 11/03/2019, às 18:03,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0990184&crc=C98D5C8A,
informando, caso não preenchido, o código verificador 0990184 e o código CRC
C98D5C8A.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 

EDITAL DE PREGÃO TSE Nº 2/2019
MODALIDADE: PREGÃO
FORMA: ELETRÔNICA

 
1. OBJETO
1.1 Prestação de serviço de limpeza das fachadas externas do
Tribunal Superior Eleitoral, compreendendo a lavagem das
esquadrias de vidro, brises e letreiros, com o fornecimento de
material de consumo e todos os equipamentos e máquinas
necessários à realização dos serviços, consoante especificações,
exigências e prazos constantes deste Termo de Referência.
 
2. JUSTIFICATIVA
2.1 Os motivos que levaram a presente contratação, as
justificativas para solução adotada, as quantidades definidas e
demais questões afetas a este Termo de Referência foram
apresentadas no Estudo Preliminar (SEI nº 0671095).
 
3. ESPECIFICAÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
3.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO
 

Tabela 1 - SERVIÇO

Item Descrição sucinta do serviço
Áreas a
serem
limpas

Medidas

1

Prestação de serviço de
limpeza das fachadas
externas do Tribunal
Superior Eleitoral,
compreendendo a
lavagem das esquadrias
de vidro, brises e
letreiros, com o
fornecimento de material
de consumo e todos os
equipamentos e
máquinas necessários à
realização dos serviços

Brises e
letreiros

9.306,36
m2

Esquadrias
(vidros)

19.467,29
m2

 
3.1.1. Durante a vigência do contrato serão realizados os
serviços objeto deste Termo de Referência, uma única vez,
conforme ordem de serviço expedida pela Comissão de
Fiscalização, abrangendo a lavagem de brises e letreiros e a
lavagem externa das esquadrias de vidro, conforme especificado
na Tabela 1.
3.1.2. Os croquis das áreas a serem limpas encontram-se
nos Anexo I-III e I-IV do Edital de Licitação.
3.1.2.1. Para efeitos de elaboração da proposta,
dimensionamento da força de trabalho e equipamentos
necessários à execução dos serviços, informa-se que a altura do
prédio em que serão prestados os serviços é de 53,06 m.
3.1.3. A contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço,
para iniciar a execução dos serviços.
3.1.3.1. A ordem de serviço será emitida pela Comissão de
Fiscalização do contrato, após a entrega pela Contratada da
documentação prevista no subitem 5.1.1.1 deste Termo de
Referência, e será encaminhada à Contratada, via e-mail.
3.1.4. Após o início dos serviços, estes deverão ser executados
no prazo de até 70 (setenta) dias corridos.
3.1.4.1. O prazo estipulado no subitem 3.1.4 será interrompido
na ocorrência das seguintes situações:
I - caso fortuito ou de força maior, que impossibilitem a execução
dos serviços ou comprometam a segurança dos prestadores de
serviço;
II -  condições climáticas adversas que, porventura, inviabilizem a
prestação dos serviços em determinado período;
III - solicitação da Brigada de Incêndio do TSE, mediante laudo
circunstanciado.
3.1.4.2. Os períodos de interrupção dos serviços por ocorrência
das situações listadas no subitem 3.1.4.1 serão desconsiderados
para fins de contagem do prazo máximo de conclusão dos
serviços.
3.1.5. A execução dos serviços compreenderá:
3.1.5.1. Lavagem externa das vidraças do TSE, devendo-se
observar na execução dos serviços, o que se segue:
a) Remoção de resíduos, respingos de tintas, massas e cimentos
dos vidros.
b) Enxugar manualmente os vidros para se evitar manchas.
c) As esquadrias de vidro não poderão ser lavadas com material
abrasivo, para se evitar arranhões.
3.1.5.2. Lavagem dos brises e letreiros, devendo-se observar os
mesmos cuidados citados na lavagem de esquadrias de vidro e
ainda o que se segue:
a) Os brises deverão ser lavados em todas as suas faces.
3.1.6. Eventuais danos na pintura e nos vidros, decorrentes das
lavagens executadas, deverão ser reparados pela contratada. Os
danos compreendem também manchas nas áreas pintadas
decorrentes da lavagem dos vidros acima do local manchado.
3.1.7. A Contratada deverá remover toda e qualquer sujidade
presente nas vidraças e nos brises.
3.1.8. Para execução dos serviços a contratada deverá utilizar
produtos adequados aos termos químicos e toxicológicos,
autorizados pelo Ministério da Saúde.
3.1.9. Para a lavagem das áreas envidraçadas deverão ser
utilizados materiais e produtos específicos de limpeza da linha
profissional para vidros, com a aplicação de antiembaçante.
3.1.10. É proibida a utilização de lava-jato na limpeza das áreas
envidraçadas e dos brises, tendo em vista que o uso deste
equipamento poderá danificar as vedações de silicone das
esquadrias.
3.1.11. Todos os produtos de limpeza utilizados devem ser
suficientes à higienização e à desinfecção adequadas, não
devendo ser abrasivos, para não danificar os revestimentos
existentes.
3.1.12. Os serviços deverão ser executados de forma a não
interromper as atividades do TSE no período das 7 às 18 horas,
de segunda a sexta-feira.
3.1.12.1 A fiscalização poderá, verificada a necessidade e a
excepcionalidade, autorizar ou agendar a prestação dos serviços
em dias ou horários diversos do estabelecido no subitem 3.1.12.
3.1.13. A utilização de cadeira suspensa na prestação dos
serviços deverá obedecer à Norma Regulamentadora nº 18 do
MTE - Ministério do Trabalho e Emprego.
 
3.2 PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.2.1 Iniciar a execução dos serviços em até 15 (quinze) dias
úteis, após expedida a ordem de serviço pela Comissão de
Fiscalização, atendidas todas as condições do item 5.1.1 deste
Termo de Referência.
3.2.2 O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado
em até 70 (setenta) dias corridos, contados a partir do início dos
serviços.
3.2.3 O serviço será prestado no TSE, localizado no Setor de
Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 7, Lotes 1 e 2, Brasília –
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DF, em horário a ser agendado previamente com a comissão
fiscalizadora do contrato.
 
4. FORMAS E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
4.1 RECEBIMENTO
4.1.1. No momento da entrega do objeto será emitido o Termo
de Recebimento Provisório - TRP, em duas vias, por servidor ou
comissão previamente designados, ressalvadas as hipóteses do
art. 74 da Lei 8.666/93.
4.1.1.1. O TRP de obras e serviços deverá ser emitido por
servidor ou comissão designados para acompanhar e fiscalizar o
contrato, sendo que em contratações de valor até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), o TRP poderá ser substituído por recibo, desde
que elas não se componham de aparelhos, equipamentos e
instalações sujeitos à verificação de funcionamento e
produtividade.
4.1.2. Após a emissão do TRP, o fiscal técnico ou comissão
designada terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para emitir o
Termo de Recebimento Definitivo - TRD, em duas vias, e remeter
o processo ao fiscal administrativo. O TRD compreenderá a
verificação da conformidade do objeto executado por meio
das análises e conclusões dos quesitos previstos na Lista de
Verificação (Anexo I-II do Termo de Referência). 
4.1.2.1. A Lista de Verificação (Capítulo 8 deste Termo de
Referência) evidenciará as avaliações e conclusões realizadas
pela fiscalização sobre a conformidade dos serviços prestados,
compreendendo a verificação dos seguintes aspectos:
a) conferência do quantitativo contratado;
b) conferência do aspecto qualitativo, conforme a especificação
prevista neste Termo de Referência e na proposta de preço;
c) vistorias técnicas que comprovem a integridade física e a
adequação do objeto entregue;
d) cumprimento das demais obrigações previstas neste Termo de
Referência;
4.1.2.2. Todas as evidências de descumprimento das obrigações
assumidas, no todo ou em parte, pela Contratada deverão
constar do TRD para viabilizar a apuração da importância exata a
pagar.
4.1.3. A Contratada deverá refazer ou corrigir os serviços não
aprovados pela fiscalização e cumprir as obrigações
pendentes em até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação.
4.1.3.1. Decorrido o prazo ou
sanada a incorreção apontada pela fiscalização será reaberto
novo prazo para emissão do TRD. 
4.1.4. A fiscalização que será realizada pelo TSE não exclui nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência
desta, não implica em corresponsabilidade da Administração, em
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.
4.1.5. A Comissão de Fiscalização efetuará o recebimento do
objeto apenas após a conclusão de todas as áreas a serem
limpas, conforme explicitado na Tabela 1 do subitem 3.1.
 
4.2 PAGAMENTO
4.2.1 O pagamento será efetuado até o 8º (oitavo) dia útil, a
partir do atesto da nota fiscal/fatura pelo servidor responsável,
com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta
corrente da contratada, observada a ordem cronológica
estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.
4.2.2 O atesto do objeto contratado se dará pelo fiscal
administrativo, designado pela autoridade competente, por meio
da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA, conforme previsto
na IN nº 14/2017 - TSE. A Comissão de Fiscalização terá o prazo
de até 4 (quatro) dias úteis para emitir a NTA e remeter o
processo a CEOFI, contados do recebimento do documento fiscal,
do Termo de Recebimento Definitivo - TRD e dos demais
documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa.
4.2.1.2. A Contratada deverá entregar o faturamento com toda
documentação exigida para liquidação e pagamento em até 10
dias, contados do TRD.
4.2.3. Na fase de liquidação e pagamento da despesa, a unidade
de execução orçamentária e financeira realizará consulta on-
line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, ou nos sítios de cada órgão regulador, com fins de
verificar a regularidade da contratada perante a Seguridade
Social e a Fazenda Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e a Justiça Trabalhista.
 
5. OBRIGAÇÕES
 
5.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1.1.  Para início da prestação dos serviços, a Contratada
deverá apresentar à Comissão de Fiscalização do contrato, em
até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de publicação do
extrato do contrato no Diário Oficial da União, a seguinte
documentação:
a) Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho –
LTCAT.
b) o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção - PCMAT, no caso da Contratada dispor
de 20 (vinte) trabalhadores ou mais, conforme Norma
Regulamentadora - NR, número 18, do Ministério do Trabalho e
Emprego.
c) o Programa de Saúde Médico Ocupacional – PCMSO atendendo
todas as exigências da NR 7, do Ministério do Trabalho e
Emprego.
d) o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, em
conformidade com a NR 09, do Ministério do Trabalho e Emprego.
e) cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), emitida por
Engenheiro Civil ou Arquiteto que será o responsável pelo objeto
deste Termo de Referência.
f) cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - (ART),
emitida por Engenheiro de Segurança que será o responsável
pela segurança nos locais dos serviços, execução do canteiro de
obras, e elaboração do LTCAT e PCMAT.
g) relação de profissionais a serem alocados na prestação dos
serviços, com os respectivos números de documento de
identidade, cargos e horários de trabalho, bem como informar
durante toda a vigência qualquer alteração que venha a ocorrer
na referida relação;
h) os atestados de saúde ocupacionais (ASO) dos profissionais
envolvidos na prestação dos serviços comprovando
expressamente a aptidão para trabalho em altura;
i) os certificados de conclusão de curso de capacitação para
trabalho em altura, que atendam aos requisitos do subitem 35.2.3
da NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego, de todos os
profissionais envolvidos na prestação dos serviços.
5.1.2. Promover a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos serviços,
conforme dispõe o Art. 3º da Resolução CONFEA nº 1.025, de 30
de outubro de 2009.
5.1.2.1. A falta da apresentação da ART ou RRT e da
documentação apontada nas alíneas “a, b, c, d“  do subitem
5.1.1 impedirá o início da execução dos serviços, sem prejuízo ao
prazo de execução estabelecido no subitem 3.1.4 e as sanções
correlatas, previstas na minuta do contrato  - Anexo II do Edital.
5.1.2.2. Na eventualidade de troca de responsável técnico,
deverá ser providenciada nova ART ou RRT, conforme disciplina o
CONFEA (Resolução nº 1.025/2009), mantidas, obrigatoriamente,
as condições de habilitação técnica exigidas na contratação.
5.1.3. Efetuar uma análise minuciosa de todo o plano de
trabalho, buscando elucidar junto à Comissão de Fiscalização,
antes do início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre
detalhes dos serviços a serem executados e possíveis
interferências que porventura não tenham sido suficientemente
esclarecidas.
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5.1.4. Garantir a segurança de seus funcionários, devendo
fornecer, antes do início da execução dos serviços, os
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs necessários para
execução do objeto, respeitando o disposto na NR 15 - Atividades
e operações insalubres, NR 35 – Trabalho em altura, NR 6 –
Equipamento de Proteção Individual – EPI e NR 16 de atividades e
operações perigosas, além de todas as demais normas
do Ministério do Trabalho e Emprego.
5.1.5. Instalar por toda a área de trabalho placas de segurança,
de alerta para uso de equipamentos, de sinalização de áreas
perigosas, de orientação para os funcionários com o intuito de
evitar acidentes, devendo mantê-las até a conclusão dos serviços.
5.1.5.1. As placas devem ser colocadas em locais estratégicos,
conforme descrito abaixo e nos demais locais indicados pelo
Engenheiro de Segurança responsável técnico:
a) Cinto de segurança: as placas de aviso de uso obrigatório de
cinto de segurança deverão ser fixadas nas lajes, marquises,
balancins e outros locais que implicam trabalhos em alturas
acima de 2 metros.
b) Óculos de segurança e/ou protetor facial: as placas de aviso de
uso obrigatório de óculos de segurança e/ou protetor facial
devem ser fixadas próximas ao local de execução dos serviços de
lavagem das vidraças, esquadrias, brises e letreiros.
c) Botas de couro: as placas de aviso de uso obrigatório de botas
de couro devem ser fixadas em toda a área de trabalho.
d) Luvas: as placas de aviso de uso obrigatório de luvas devem
ser fixadas próximas aos locais de lavagem de vidraças,
esquadrias, brises e letreiros.
e) Capacetes: as placas de aviso de uso obrigatório de capacetes
devem ser espalhadas por toda área de trabalho, principalmente
na entrada, para que fiscais ou visitantes não penetrem na área
de trabalho sem o capacete.
f) Máscara de respiração: as placas de aviso de uso obrigatório de
máscaras de respiração devem ser fixadas nos locais de
execução dos serviços, durante a lavagem e limpeza das
fachadas do edifício, sendo estas próprias para o tipo de produto
que será utilizado pela Contratada.
5.1.5.2. As cores das placas de sinalização deverão ser
conforme o tipo, respeitando a NR 26, do Ministério do Trabalho e
Emprego.
5.1.6. Manter, durante a execução dos serviços, a presença e o
acompanhamento do Engenheiro de Segurança responsável,
visando melhor eficácia no uso coletivo dos equipamentos de
segurança e reduzindo os riscos de acidente.
5.1.7. Observar rigorosamente os procedimentos técnicos e de
segurança aplicáveis, em especial normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego, como a NR 6 (Equipamento e
Proteção Individual – EPI) e NR 18 (NR 18.13 - medidas de
proteção contra quedas de altura), dentre outras indicadas pelo
Engenheiro de Segurança.
5.1.8. Empregar mão de obra própria, especializada para
execução dos serviços contratados, devendo atender a todos os
requisitos constantes da NR 35, do Ministério do Trabalho e
Emprego, sobretudo no que diz respeito à capacitação e aptidão
dos funcionários para a realização de trabalhos em altura.
5.1.9.  Os empregados da Contratada deverão apresentar-se
para os serviços devidamente uniformizados e com crachá de
identificação.
5.1.10. Executar, com observação dos prazos e exigências,
todas as obrigações constantes deste Termo de Referência.
5.1.11. Informar, no momento da assinatura do contrato, nome
do responsável (preposto), os contatos de telefone,  e-mail ou
outro meio hábil para comunicação com o TSE, bem como
manter os dados atualizados durante toda a fase de execução da
contratação. 
5.1.11.1. Toda a comunicação referente à execução do objeto
será realizada através do e-mail informado pela Contratada no
momento da assinatura do contrato.
5.1.11.2. A comunicação será considerada recebida após a
confirmação de entrega automática encaminhada pelo Outlook,
independentemente de confirmação de recebimento por parte da
contratada, ficando sob sua responsabilidade a verificação da
conta de e-mail.
5.1.11.3. A comunicação só será realizada de forma
diversa quando a legislação exigir ou quando a contratada
demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de
outra forma.
5.1.12. Acatar as recomendações efetuadas pelo fiscal do
contrato.
5.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na
execução do objeto do Termo de Referência.
5.1.14. Fazer com que seus empregados se submetam aos
regulamentos de segurança e disciplina durante o período de
permanência nas dependências do TSE, não sendo permitido o
acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários
(shorts, chinelos de dedo, camisetas regatas ou sem camisa).
5.1.15. Comunicar ao TSE, por escrito, quando verificar
condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência de
fatos que possam prejudicar a sua execução e prestar os
esclarecimentos que forem solicitados pelos fiscais.
5.1.16. Manter o caráter confidencial dos dados e informações
obtidos por qualquer meio ou prestados pelo TSE, não os
divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros e
nem a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à
contratada, durante e após a vigência do contrato.
5.1.17. Recompor, reconstituir ou consertar todo e qualquer
elemento construtivo, instalação ou equipamento que venha a
avariar no decorrer da execução dos serviços no prazo de até 5
(cinco) dias corridos, contados da notificação. Na
impossibilidade de atendimento desse prazo, o mesmo poderá
ser alterado, a critério da Administração, mediante aprovação de
justificativa a ser apresentada pela contratada dentro desse
prazo.
5.1.18. Manter, durante a execução do contrato as condições de
habilitação exigidas na licitação.
5.1.19. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes desta contratação.
5.1.19.1. A inadimplência da contratada com referência aos
encargos suportados não transfere a responsabilidade por seu
pagamento ao contratante, nem poderá onerar o objeto deste
contrato.
5.1.20. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da
execução dos serviços objetos deste Termo de Referência.
 
5.2 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.2.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a
ser solicitados pela contratada.
5.2.2 Indicar formalmente uma Comissão de Fiscalização,
composta por servidores da SECLI e da CENAQ, para o
acompanhamento e fiscalização dos serviços, que deverá
proceder ao registro de eventuais ocorrências e adotar as
providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato.
5.2.2.1 Caberá à Comissão de Fiscalização:
a) receber e analisar a documentação entregue pela Contratada,
prevista no subitem 5.1.1 deste Termo de Referência;
b) emitir ordem de serviço para início da prestação dos serviços;
c) acompanhar o cumprimento pela Contratada das obrigações
previstas no subitem 5.1.2 deste Termo de Referência;
d) acompanhar, a mobilização da área, a instalação dos
equipamentos, o uso dos EPI’s – Equipamentos de Proteção
Individual por parte dos funcionários da Contratada, entre outras
providências que se fizerem necessárias para evitar os riscos de
acidentes durante a execução dos serviços.
e) fiscalizar a execução dos serviços objeto deste termo de
referência, verificando se a limpeza dos vidros, brises e letreiros
está sendo realizada na forma prevista neste TR;
f) receber, provisoriamente e definitivamente, os serviços
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executados, conforme definido no item 4.1, mediante termo de
recebimento;
g) atestar a fatura da prestação dos serviços, no prazo de até 4
(quatro) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos
serviços.
5.2.3 Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual,
bem como indicar as ocorrências verificadas.
5.2.4 Permitir que os funcionários da contratada, desde que
devidamente identificados, tenham acesso aos locais de
execução dos serviços.
5.2.5 Recusar qualquer serviço entregue em desacordo com as
especificações constantes deste Termo de Referência ou com
defeito.
5.2.6 Efetuar o pagamento à contratada, segundo as condições
estabelecidas neste Termo de Referência.
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1.1 O contrato terá vigência a partir da data de publicação no
Diário Oficial da União e duração de 6 (seis) meses.
 
6.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.2.1 A licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentar
atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa,
expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado,
que comprove(m) que a licitante executou a contento serviço de
lavagem de fachadas em prédios com área total (área de vidros
+ área de brises) e altura de, no mínimo, 40% (quarenta por
cento) das metragens estabelecidas no subitem 3.1 deste Termo
de Referência.
6.2.2 Será admitido o somatório de atestados desde que os
serviços tenham sido prestados simultaneamente.
6.2.3 Certidão de Registro no CREA e/ou CAU, referente ao ano-
exercício em pauta, onde constem, como responsável(is)
técnico(s), profissional(is) habilitado(s) em Engenharia Civil e/ou
Arquitetura e de Segurança do Trabalho, detentor(es) dos
atestados de capacidade técnica profissional.
6.2.4 Atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica
Profissional, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU,
expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprovem que o(s) responsável(is) técnico(s) da licitante,
tenha(m) prestado serviço compatível em características e
quantidades com o objeto desta licitação, na qual conste em
referência, a parcela de maior relevância, assim considerada:
serviços de lavagem e limpeza de fachadas e vidraças em prédio
com área total de 8.500 m² e altura de, no mínimo, 15 m.
6.2.5 Comprovação de que faz parte do seu quadro técnico
Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e de Segurança do Trabalho,
detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica profissional,
esta comprovação deverá ser feita com a apresentação da cópia
da CTPS, contrato de prestação de serviços ou contrato social ou,
ainda, por meio de declaração de contratação futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de anuência do profissional.
6.2.6. Declaração de Vistoria ou Declaração de Dispensa de
Vistoria, nos termos previstos no item 6.3 deste Termo de
Referência.
 
6.3  VISTORIA
6.3.1 A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados
os serviços até a data de abertura das propostas, com o objetivo
de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes,
mediante prévio agendamento de horário junto à Seção de
Conservação e Limpeza - SECLI do TSE, em dias úteis, de 9h às
17h, com antecedência mínima de, pelo menos, 24 (vinte e
quatro) horas, através dos telefones (61)3030-8196/(61)3030-
8202 ou pelo endereço eletrônico: secli@tse.jus.br.
6.3.2 A vistoria, caso seja realizada, poderá ser feita por
representante legal da licitante ou vistoriante por ela indicado, o
qual deverá comparecer ao local indicado no subitem 6.3.1
municiado de identificação pessoal e, ao menos, um dos
seguintes documentos:
a) contrato de trabalho, caso tenha vínculo empregatício com a
licitante;
b) contrato de prestação dos serviços;
c) contrato social da empresa, no caso de sócio ou gerente;
d) procuração emitida pela licitante nomeando o vistoriante como
seu representante no procedimento de vistoria.
6.3.3 A contratada ficará responsável pela execução integral do
objeto do contrato, não podendo alegar desconhecimento de
peculiaridades eventualmente existentes por omissões no
momento da vistoria. 
6.3.4. Não será permitida a realização de vistoria por duas ou
mais empresas concomitantemente.
6.3.5. Caso o vistoriador não atenda aos requisitos do subitem
6.3.2, a vistoria não será executada, podendo ser remarcada em
outra data e horário, respeitada a programação de vistoria por
outros licitantes já agendados e os procedimentos preconizados
no subitem 6.3.1.
6.3.6. A vistoria será acompanhada por representante do TSE,
designado para este fim, o qual visará a declaração
comprobatória da vistoria efetuada, que deverá ter sido
previamente elaborada pela licitante em conformidade com o
modelo constante no Anexo I-II do Edital de Licitação, devendo
ser apresentada juntamente com os documentos de habilitação.
6.3.6.1. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, a
declaração de que trata o item 6.3.6 deste Capítulo deverá
ser substituída por declaração emitida pela empresa em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais
para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho,
assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavenças técnicas ou financeiras com o contratante.
 
6.4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.4.1. Na execução dos serviços a contratada deverá adotar
boas práticas ambientais, tais como:
I - utilizar, tanto quanto possível, produtos biodegradáveis de
limpeza e que não danifiquem ou causem a morte de plantas,
árvores e gramados do TSE;
II - buscar a otimização do uso da água nas rotinas de limpeza
das fachadas;
III - utilizar produtos de limpeza adequados em termos químicos e
toxicológicos, de uso autorizado pelos órgãos competentes;
IV - empregar na execução dos serviços apenas produtos que
promovam a higienização das superfícies das fachadas sem, no
entanto, serem abrasivos para não danificar vidros e
revestimentos existentes.
6.4.2. A segurança do trabalho é um dos pilares da
sustentabilidade institucional, pois ela permite que empresas e
instituições promovam e mantenham a qualidade de vida de seus
profissionais pela observância das leis trabalhistas e normas
conexas de segurança no trabalho. Neste contexto, a Contratada,
na execução dos serviços, deverá:
I - fornecer todos os equipamentos de proteção individual - EPIs
aos profissionais para a realização das atividades;
II - alocar profissionais capacitados para a realização dos serviços
e devidamente aptos para trabalho em altura;
III - observar as normas regulamentadores expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente, àquelas
relacionadas à proteção dos trabalhadores (NR6, NR7, NR9,
NR15, NR18, NR26 e NR35).
 
6.5. REGIME DE EXECUÇÃO
6.5.1 A contratação dos serviços será pela forma de execução
indireta e pelo regime de empreitada por preço global, sendo o
critério de seleção da proposta o de menor preço total.
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7. PREÇOS ESTIMADOS
 

Tabela de estimativa de preços - Licitação por item

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE DE
FORNECIMENTO

ÁREAS A
SEREM
LIMPAS

QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

1
 

Prestação de
serviço de
limpeza das
fachadas
externas do
Tribunal
Superior
Eleitoral,
compreendendo
a lavagem das
esquadrias de
vidro, brises e
letreiros, com o
fornecimento
de material de
consumo e
todos os
equipamentos e
máquinas
necessários à
realização dos
serviços

m2

Brises e
letreiros

9.306,36 6,49 60.398,28

Esquadrias
(vidros) 19.467,29 5,38 104.734,02

PREÇO ESTIMADO TOTAL - R$ 165.132,30

8.  LISTA DE VERIFICAÇÃO

LISTA DE VERIFICAÇÃO - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

CONTRATADA:                                                                                                                                                                                   CNPJ:                                                

CONTRATO:                                                                                           VIGÊNCIA:                                                                        PRORROGÁVEL:   (    ) Sim     (     )  Não

OBJETO: 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO:
 

ITEM CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA SIM NÃO

1 A prestação dos serviços pela Contratada abrangeu todas as áreas a serem limpas, conforme estipulado no Termo de Referência?   

2 A Contratada concluiu a execução dos serviços em conformidade com a ordem de serviço expedida pela fiscalização?   

3 A prestação dos serviços ocorreu nos períodos estipulados no Termo de Referência?   

4 A Contratada empregou as técnicas adequadas para a limpeza das áreas envidraçadas e brises, abstendo-se do uso de lava-jato?   

5 A Contratada empregou na prestação dos serviços as boas práticas ambientais apresentadas no Termo de Referência?   

6 Todos os EPIs necessários à prestação dos serviços foram fornecidos pela Contratada aos funcionários e eles os utilizaram adequadamente?   

7 Os brises foram lavados em todas as faces?   

8 Houve a remoção completa de sujidades impregnadas na superfície das áreas envidraçadas?   

9 A Contratada empregou algum produto abrasivo ou em desconformidade com o Termo de Referência?   

10 A Contratada descumpriu alguma norma de segurança no trabalho durante a execução dos serviços?   

11 Houve a ocorrência de danos a elementos construtivos, instalações ou equipamentos durante a execução dos serviços?   

PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

 A CONTRATADA ATENDEU TOTALMENTE AOS CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO OBJETO, SEM O REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

 A CONTRATADA ATENDEU AOS CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA MAS FORAM REGISTRADAS OCORRÊNCIAS (vide ressalvas no Relatório de Ocorrências)

 A CONTRATADA NÃO ATENDEU AOS CRITÉRIOS DE CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DO OBJETO (vide observações no Relatório de Ocorrências)

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS

 
 
 

RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO

Efetuada a análise de conformidade do objeto com as especificações do Termo de Referência, a Comissão de Fiscalização decide por:

 RECEBER DEFINITIVAMENTE O OBJETO

 NÃO RECEBER DEFINITIVAMENTE O OBJETO

 
ANEXO I-I   Modelo de Proposta

 
MODELO DE PROPOSTA
Razão Social: E-mail: CNPJ:

Endereço: Cidade: CEP: Tel./Fax:

Planilha de formação de preços:

ITEM DESCRIÇÃO* UNIDADE DE
FORNECIMENTO

ÁREAS A
SEREM LIMPAS QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

(R$) VALOR TOTAL (R$)

 
       

    
PREÇO TOTAL  

* A licitante deve detalhar a especificação do objeto a ser fornecido ou prestado.
Declarações:
i) Esta empresa declara que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação dos serviços.
ii) Esta empresa declara que nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer
natureza incidentes sobre o objeto desta Licitação.
iii) Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no
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Edital e seus Anexos
Validade da Proposta:
O prazo de validade desta proposta é de ____ ( <não inferior a 60 dias> ) dias, contados da data de abertura do Pregão.
Local e data
__________________________________________
Nome do Responsável Legal
Cargo/Função

 
ANEXO I-II  Modelo de Declaração de Vistoria 

 
ANEXOS I-III e IV Croquis das áreas a serem limpas

 
 

SALATIEL GOMES DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 11/03/2019, às 18:03,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0990221&crc=585836D0,
informando, caso não preenchido, o código verificador 0990221 e o código CRC
585836D0.
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 

 

 

Declaro, em atendimento ao previsto no Edital de Licitação 

no____/____, que eu, ___________________________________________, 

portador(a) da CI/RG no __________________ e do CPF no 

__________________, Responsável Técnico da empresa 

________________________________________________, CNPJ 

nº__________________, estabelecida no(a)____________________________ 

_______________________________________, como seu(ua) representante 

legal, para os fins da presente declaração, compareci perante o representante do 

Tribunal Superior Eleitoral e vistoriei os locais onde serão executados os serviços 

objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições de segurança 

e grau de dificuldade existentes. 

 

 

Local e data 

 

Nome Legível (ou carimbo) e Assinatura 

(Representante da empresa) 

 

Visto: 

 

Representante do TSE 

 

Observação: 

1) Emitir em papel que identifique a licitante. 
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MINUTA DE CONTRATO

 
 

EDITAL DE PREGÃO TSE Nº 2/2019
 

MODALIDADE: PREGÃO
FORMA: ELETRÔNICA

 
ANEXO II 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA DE FACHADA DO TSE QUE ENTRE SI CELEBRAM O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E ......................................... .
 
 

            O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, sediado no Setor de
Administração Federal Sul, SAFS Q. 7, lotes 1 e 2, Brasília/DF, CNPJ nº
00.509.018/0001-13, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado pelo(a) ................................, ........................, portador(a) da Carteira
de Identidade nº ........................................, CPF nº ......................................, e, de
outro lado, a empresa ............................., com sede ................................., na Cidade
de ..................., ........................, CNPJ nº .........................., daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu ............................,
................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº ..................................,
CPF nº ................................, têm justo e acordado celebrar o presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE
FACHADA DO TSE , sob a regência das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, de
acordo com o Procedimento Administrativo SEI nº 2018.00.000002510-4, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
 

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

            O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de
limpeza das fachadas externas do Tribunal Superior Eleitoral, compreendendo a
lavagem das esquadrias de vidro, brises e letreiros, com o fornecimento de material
de consumo e todos os equipamentos e máquinas necessários à realização dos
serviços, conforme especificações e quantidades constantes do Anexo I do Edital da
Licitação TSE nº ____/2019, modalidade pregão, na forma eletrônica, e proposta da
CONTRATADA, que passa a fazer parte deste instrumento, independentemente de
transcrição, no que não conflitar com as disposições do edital e deste instrumento.
 

CLÁUSULA SEGUNDA
DA EXECUÇÃO

            A execução do objeto do presente contrato, sob o regime de
empreitada por preço global, será realizada com a prestação dos serviços descritos
em sua Cláusula Primeira, nas condições especificadas, por meio do estabelecimento
da CONTRATADA, inscrito no CNPJ nº ....................., de acordo com o Edital de
Licitação TSE nº ____/2019, seu Anexo I e proposta vencedora.
 

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 
O CONTRATANTE:
1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser

solicitados pela CONTRATADA.
2. Indicará formalmente uma Comissão de Fiscalização, composta por

servidores da SECLI e da CENAQ, para o acompanhamento e fiscalização dos
serviços, que deverá proceder ao registro de eventuais ocorrências e adotar as
providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato.

2.1 Caberá à Comissão de Fiscalização:
a) receber e analisar a documentação entregue pela CONTRATADA,

prevista no subitem 5.1.1 do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação
TSE nº ____/2019;

b) emitir ordem de serviço para início da prestação dos serviços;
c) acompanhar o cumprimento pela CONTRATADA das obrigações

previstas no subitem 5.1.2 do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação
TSE nº ____/2019;

d) acompanhar, a mobilização da área, a instalação dos equipamentos, o
uso dos EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual por parte dos funcionários da
CONTRATADA, entre outras providências que se fizerem necessárias para evitar
os riscos de acidentes durante a execução dos serviços.

e) fiscalizar a execução dos serviços, verificando se a limpeza dos vidros,
brises e letreiros está sendo realizada na forma prevista no Termo de Referência -
Anexo I do Edital de Licitação TSE nº ____/2019;

f) receber, provisoriamente e definitivamente, os serviços executados,
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conforme definido no item 4.1 do Termo de Referência - Anexo I do Edital de
Licitação TSE nº ____/2019, mediante termo de recebimento;

g) atestar a fatura da prestação dos serviços, no prazo de até 4 (quatro) dias
úteis, contados do recebimento definitivo dos serviços.

4. Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como
indicará as ocorrências verificadas.

5. Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que
devidamente identificados, tenham acesso aos locais de execução dos serviços.

6. Recusará qualquer serviço entregue em desacordo com as especificações
constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação TSE nº
___/2019 ou com defeito.

7. Efetuará o recebimento provisório e definitivo conforme estabelecido no
item 4.1. do Capítulo 4 do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação
TSE nº ___/2019.

8 . Efetuará o pagamento à CONTRATADA segundo as condições
estabelecidas no subitem 4.2 do Capítulo 4 do Termo de Referência - Anexo I do
Edital de Licitação TSE nº ___/2019.

 
CLÁUSULA QUARTA

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA obriga-se a:
1. Executar, com observação dos prazos e exigências, todas as obrigações

constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação TSE nº
___/2019.

2. Iniciar a execução dos serviços em até 15 (quinze) dias úteis,  após
expedida a ordem de serviço pela Comissão de Fiscalização, atendidas todas
as condições e especificações dos itens 3.1 e 5.1.1 do Termo de Referência - Anexo
I do Edital de Licitação TSE nº ___/2019.

3. Executar os serviços solicitados no prazo de até 70 (setenta) dias
corridos, contados a partir do início dos serviços.  

3.1. O prazo acima referido poderá ser interrompido nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior, que impossibilitem a execução dos serviços ou comprometa
a segurança dos prestadores de serviço, de condições climáticas adversas que,
porventura, inviabilizem a prestação dos serviços em determinado período ou
por  solicitação da Brigada de Incêndio do TSE, mediante laudo circunstanciado.

3.2. O serviço será prestado no TSE, localizado no Setor de Administração
Federal Sul - SAFS, Quadra 7, Lotes 1 e 2, Brasília – DF, em horário a ser
agendado previamente com a comissão fiscalizadora do contrato.

4. Apresentar à Comissão de Fiscalização do contrato, em até 15 (quinze)
dias úteis, contados da data de publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial
da União, a seguinte documentação:

a) Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho – LTCAT.
b) O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da

Construção - PCMAT, no caso da CONTRATADA dispor de 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, conforme Norma Regulamentadora - NR, número 18, do
Ministério do Trabalho e Emprego.

c) O Programa de Saúde Médico Ocupacional – PCMSO atendendo todas
as exigências da NR 7, do Ministério do Trabalho e Emprego.

d) O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, em
conformidade com a NR 09, do Ministério do Trabalho e Emprego.

e) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), emitida por Engenheiro Civil ou Arquiteto
que será o responsável pelo objeto deste contrato.

f) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por
Engenheiro de Segurança que será o responsável pela segurança nos locais dos
serviços, execução do canteiro de obras, e elaboração do LTCAT e PCMAT.

g) Relação de profissionais a serem alocados na prestação dos serviços,
com os respectivos números de documento de identidade, cargos e horários de
trabalho, bem como informar durante toda a vigência qualquer alteração que venha
a ocorrer na referida relação.

h) os atestados de saúde ocupacionais (ASO) dos profissionais envolvidos
na prestação dos serviços comprovando expressamente a aptidão para trabalho em
altura;

i) os certificados de conclusão de curso de capacitação para trabalho em
altura, que atendam aos requisitos do subitem 35.2.3 da NR 35 do Ministério do
Trabalho e Emprego, de todos os profissionais envolvidos na prestação dos
serviços.

5.  Promover a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT) dos serviços, conforme dispõe o Art. 3º da
Resolução CONFEA nº 1.025, de 30 de outubro de 2009.

5.1. A falta da apresentação da ART ou RRT e da documentação apontada
nas alíneas “a, b, c, d“  do item 4 desta Cláusula, impedirá o início da execução dos
serviços, sem prejuízo ao prazo de execução estabelecido no item 3 desta Cláusula e
das sanções correlatas, previstas neste contrato.

5.2. Na eventualidade de troca de responsável técnico, deverá ser
providenciada nova ART ou RRT, conforme disciplina o CONFEA (Resolução nº
1.025/2009), mantidas, obrigatoriamente, as condições de habilitação técnica
exigidas na contratação.

6 . Efetuar uma análise minuciosa de todo o plano de trabalho, buscando
elucidar junto à Comissão de Fiscalização, antes do início dos trabalhos, toda e
qualquer dúvida sobre detalhes dos serviços a serem executados e possíveis
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interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.
7. Garantir a segurança de seus funcionários, devendo fornecer, antes do

início da execução dos serviços, os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs
necessários para execução do objeto, respeitando o disposto na NR 15 - Atividades
e operações insalubres, NR 35 – Trabalho em altura, NR 6 – Equipamento de
Proteção Individual – EPI e NR 16 de Atividades e Operações Perigosas, além de
todas as demais normas do Ministério do Trabalho e Emprego. 

8. Instalar por toda a área de trabalho placas de segurança, de alerta para
uso de equipamentos, de sinalização de áreas perigosas, de orientação para os
funcionários com o intuito de evitar acidentes, devendo mantê-las até a conclusão
dos serviços, conforme itens 5.1.5.1 e 5.1.5.2 do Termo de Referência - Anexo I do
Edital de Licitação TSE nº ___/2019.

9 . Manter, durante a execução dos serviços, a presença e o
acompanhamento do Engenheiro de Segurança responsável, visando melhor
eficácia no uso coletivo dos equipamentos de segurança e reduzindo os riscos de
acidente.

1 0 . Observar rigorosamente os procedimentos técnicos e de segurança
aplicáveis, em especial normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego, como a NR 6 (Equipamento e Proteção Individual – EPI) e NR 18 (NR
18.13 - medidas de proteção contra quedas de altura), dentre outras indicadas pelo
Engenheiro de Segurança.

1 1 . Empregar mão de obra própria, especializada para execução dos
serviços contratados, devendo atender a todos os requisitos constantes da NR 35, do
Ministério do Trabalho e Emprego, sobretudo no que diz respeito à capacitação e
aptidão dos funcionários para a realização de trabalhos em altura.

12. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução dos
serviços objetos do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação TSE nº
___/2019.

13. Manter os dados do responsável (preposto) atualizados durante toda a
fase de execução da contratação.

13.1. Toda a comunicação referente à execução do objeto será realizada
através do e-mail informado pela CONTRATADA no momento da assinatura
deste contrato.

13.2. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de
entrega automática encaminhada pelo Outlook, independentemente de confirmação
de recebimento por parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a
verificação da conta de e-mail.

13.3. A comunicação só será realizada de forma diversa quando a
legislação exigir ou quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos
que justifiquem a utilização de outra forma.

14. Acatar as recomendações efetuadas pelo fiscal do contrato.
15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração

ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do objeto do Termo de
Referência - Anexo I do Edital de Licitação TSE nº ___/2019.

16. Fazer com que seus empregados se submetam aos regulamentos de
segurança e disciplina durante o período de permanência nas dependências do TSE,
não sendo permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes
sumários (shorts, chinelos de dedo, camisetas regatas ou sem camisa).

17. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quando verificar
condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos
fiscais.

18. Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos por
qualquer meio ou prestados pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando,
fornecendo ou mencionando a terceiros e nem a quaisquer pessoas ligadas direta ou
indiretamente à CONTRATADA, durante e após a vigência do contrato.

1 9 . Recompor, reconstituir ou consertar todo e qualquer elemento
construtivo, instalação ou equipamento que venha a avariar no decorrer da execução
dos serviços no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, contados da notificação. Na
impossibilidade de atendimento desse prazo, o mesmo poderá ser alterado, a critério
da Administração, mediante aprovação de justificativa a ser apresentada pela
contratada dentro desse prazo.

 20. Manter durante a execução do contrato as condições de habilitação
exigidas na licitação.

21. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação.

21.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos
suportados não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

22. Responsabilizar-se pelas todas as despesas decorrentes da execução dos
serviços objetos deste contrato.

23. Não transferir a outrem no todo, ou em parte, o objeto do presente
contrato.
 

CLÁUSULA QUINTA
DO PREÇO CONTRATUAL

1. O preço a ser pago à CONTRATADA pela prestação do serviço objeto
deste contrato é o constante de sua proposta, atualizada com o último preço ofertado
no pregão, sendo de R$ _________ (____________) o valor total deste contrato. 

 
Quantidade M2
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Descrição sucinta dos serviços * Quantidade M2 Valor unitário (R$) Valor total (R$)

Lavagem Brises e Letreiros 9.306,36   
Lavagem Esquadrias (vidros) 19.467,29   

PREÇO TOTAL  

 
CLÁUSULA SEXTA

DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado em uma

unica parcela, conforme descrito no item 4.2 do Capítulo 4 do Termo de Referência
Anexo I do Edital de Licitação TSE nº ___/2019, até o 8º (oitavo) dia útil a partir da
atestação da nota fiscal/fatura pelo servidor responsável, com a emissão de ordem
bancária para o crédito em conta corrente da CONTRATADA, observada a ordem
cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

1.1. O atesto do objeto contratado se dará pelo fiscal administrativo,
designado pela autoridade competente, por meio da emissão de Nota Técnica de
Atesto - NTA, conforme previsto na IN nº 14/2017 - TSE. A Comissão de
Fiscalização terá o prazo de até 4 (quatro) dias úteis para emitir a NTA e remeter o
processo a CEOFI,  contados do recebimento do documento fiscal, do Termo de
Recebimento Definitivo - TRD e dos demais documentos exigidos para liquidação e
pagamento da despesa.

1.2. A CONTRATADA deverá entregar o faturamento com os preços
unitários e totais das etapas dos serviços, e com toda documentação exigida para
liquidação e pagamento em até 10 dias, contados do TRD.

1.3. O pagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA estará
sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais de acordo com os
normativos legais.

1.4. O CONTRATANTE verificará a permanência da contratada no
Simples Nacional, conforme declaração de que trata o item 6.1 do Capítulo XI do
Edital, de Licitação TSE nº ___/2019, mediante consulta ao Portal do Simples
Nacional e anexará cópia da consulta ao contrato ou à documentação que deu
origem ao pagamento, sem prejuízo de a CONTRATADA informar qualquer
alteração de sua permanência no Simples Nacional.

2.  Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser verificada
pela área competente a regularidade fiscal da CONTRATADA perante a
Seguridade Social, Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela Receita Federal do
Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante a
Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a
certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei.

3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na
proposta e na nota de empenho.

3.1. Eventual mudança do CNPJ do estabelecimento da CONTRATADA
(matriz/filial), encarregada da execução do contrato, terá de ser solicitada formal e
justificadamente, com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis da data prevista
para o pagamento da nota fiscal.

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do
Termo de Recebimento Definitivo ou da apresentação da nota fiscal, conforme o
caso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo TSE,
entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a
seguinte:

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 = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim

apurado I = (6/100)/365).
 

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

            A despesa decorrente da prestação dos serviços objeto do presente
contrato correrá à conta dos créditos orçamentários consignados no Orçamento da
União à Justiça Eleitoral, para o exercício de 2019, na Natureza de
Despesa 33.90.39.78 – Limpeza e Conservação, Ação 02.122.0570.20GP.0001 –
Ação de Julgamento de Causas e Gestão Administrativa, compromissada pela Nota
de Empenho Estimativa nº............, de ..../..../...., no valor de R$ ............... (............).

 
CLÁUSULA OITAVA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a

CONTRATADA descumpra total ou parcialmente o objeto contratado, garantida a
prévia defesa e o contraditório, ficará sujeita às seguintes penalidades:

1.1. advertência;
1.2. multa;
1.3. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento

no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3, à CONTRATADA

que:
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2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;
2.2. falhar ou fraudar na execução do contrato;
2.2.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 2.2 desta Cláusula,

será considerada falha na execução do contrato os casos de inexecução total, e os de
inexecução parcial que resultem na rescisão contratual;

2.3. comportar-se de modo inidôneo; 
2.4. fizer declaração falsa;
2.5. cometer fraude fiscal.
3. Com Fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas

nos subitens 1.1 e 1.3, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com
as multas convencionais e de mora, podendo estas serem descontadas dos
pagamentos a serem efetuados, após o encerramento do procedimento de apuração
de penalidades, e quando cabível, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
causados à Administração e das demais cominações legais.

3.1. Para efeito de aplicação das penas de advertência e multa, às infrações
são atribuídos graus, conforme as tabelas seguintes:

 
GRAU TABELA DE CORRESPONDÊNCIA

1 Advertência
2 0,3 % sobre o valor total do item contratado.
3 0,5 % sobre o valor total do item contratado.
4 1 % sobre o valor total do item contratado.
5 5% sobre o valor total do item contratado.

 
TABELA DE INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU
1 Deixar de cumprir quaisquer das obrigações previstas no Edital de Licitação TSE nº ___/2019 e não elencadas nesta tabela de multas, por ocorrência. 1

2 Deixar de cumprir quaisquer das obrigações previstas no Edital de Licitação TSE nº ___/2019 e não elencadas nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo fiscal
do contrato, por ocorrência, limitada sua aplicação até o máximo de 3 (três) ocorrências.

2

3 Deixar de cumprir o prazo para iniciar ou entregar os serviços contratados, por dia, limitada sua aplicação até o máximo de 5 (cinco) dias corridos. 2
4 Deixar de cumprir o prazo para refazimento dos serviços no solicitados no momento do recebimento, por dia, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias corridos. 3
5 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços contratados, por ocorrência, limitada sua aplicação até o máximo de 2 (duas) ocorrências. 3

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais, por dia e por ocorrência, limitada sua aplicação até o máximo de 5 (cinco) dias
corridos ou 5 (cinco) ocorrências.

4

7 Permitir situação que cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais, limitada sua aplicação até o máximo de 1 (uma) ocorrência. 5
 
4. Caso a CONTRATADA não inicie a execução dos serviços quando

convocada e nas condições avençadas, ficará sujeita à multa de mora de 2 %
(dois por cento), sobre o valor total da contratação, por dia de atraso injustificado,
limitada sua aplicação até o máximo de 3 (três) dias corridos. A partir do 3º
(terceiro) dia, a Administração poderá tomar as seguintes medidas:

4.1. Os serviços poderão ser recusados, configurando-se, nesta hipótese a
inexecução total do objeto, com a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) do
valor total contratado, com as consequências previstas em lei, no ato convocatório e
neste instrumento contratual.

4.2. Presente o interesse público, a Administração poderá aceitar a
continuidade da execução dos serviços. Nesta hipótese, além da multa de mora, a
CONTRATADA estará sujeita à multa por inexecução parcial de 5% (cinco por
cento) do valor total contratado, com as consequências previstas em lei, no ato
convocatório e neste instrumento contratual.

5. As multas de mora e por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante em razão do inadimplemento, não ultrapassarão o limite de
10% (dez por cento) do valor total contratado.

6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula, a autoridade
competente poderá considerar, além das previsões legais, contratuais e dos
Princípios da Administração Pública, as seguintes circunstâncias:

6.1. a natureza e a gravidade da infração contratual;
6.2. o dano que o cometimento da infração ocasionar à Administração;
6.3. a vantagem auferida pela CONTRATADA em virtude da infração;
6.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;
6.5. os antecedentes da CONTRATADA.
7 . Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem

prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei nº
8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação
ser encaminhada por escrito com antecedência mínima de 1 (um) dia do seu
vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela
CONTRATADA, ficando a aceitação da justificativa a critério do TSE.

8. Se a CONTRATADA 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 art. 86 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio
por cento) ao mês.

9 . O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.

10. O período de atraso será contado em dias corridos.
11. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes

contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002,
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aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

12. 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 NONA

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
           Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe

recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 

CLÁUSULA DEZ
DA RESCISÃO

            O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem
prejuízo das penalidades contratuais ou legais, no caso de sua inexecução total ou
parcial ou nos demais previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, e ainda, em caso de
descumprimento das condições de habilitação e qualificação legalmente exigidas,
assim como das condições constantes deste instrumento e da proposta.

 
CLÁUSULA ONZE

DAS ALTERAÇÕES
            O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer

das hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
 

CLÁUSULA DOZE
DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO

            O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação
no Diário Oficial da União e duração de 6 (seis) meses.

 
CLÁUSULA TREZE

DO FORO
            O foro da Seção Judiciária do Distrito Federal é o competente para

solucionar qualquer questão relativa ao presente contrato.
 

CLÁUSULA QUATORZE
DA PUBLICIDADE

            O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da
União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993,
correndo as despesas por conta do CONTRATANTE.

            E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o
presente instrumento em duas vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.
 

Brasília/DF,         de                             de 2019.
 

________________________________
CONTRATANTE

 
_______________________________

CONTRATADA
 

SALATIEL GOMES DOS SANTOS
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 11/03/2019, às 18:03,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em 
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0990222&crc=D33F099E,
informando, caso não preenchido, o código verificador 0990222 e o código CRC
D33F099E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2019.

Retornem os autos à SMR, conforme assinalado em nosso Despacho GSAD 0518646.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/03/2019, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518617 e o código CRC 098F56F2.

0006324-09.2017.6.02.8000 0518617v1
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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.
Ao engenheiro Audeir Medeiros.
 
Atribui estes autos a Vossa Senhoria, para a devida

instrução processual nos termos do despacho GSAD 0518617.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 25/03/2019, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519015 e o código CRC 72282E10.

0006324-09.2017.6.02.8000 0519015v1
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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 abril de 2019.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
Cumprida a determinação constante do Despacho

GSAD 0518617, devolvo os presentes autos para ciência e
providências cabíveis.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 08/04/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525947 e o código CRC C792AA35.

0006324-09.2017.6.02.8000 0525947v1
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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 abril de 2019.

À Diretoria-Geral,

Sr. Diretor-Geral,

Ressalvados os aspectos técnicos, aprovo o Termo de Referência do evento 0518415.
Destaco, ainda, que deve constar expressamente no Edital acerca da necessidade de a
contratada emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica.

Assim, evoluo o feito à consideração superior de V. Sa., em observância ao disposto no
art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/02/2017.

Dessa forma, se for da aquiescência de V. Sa., peço-lhe vênia para sugerir a remessa
do feito à COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2019, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526093 e o código CRC E2996EC6.

0006324-09.2017.6.02.8000 0526093v1
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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 abril de 2019.
Considerando a informação contida no

despacho 0526093, firmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à contratação de empresa
especializada para efetuar os serviços de lavagem da fachada do
Edifício-Sede deste TRE/AL.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/04/2019, às 17:55, 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
0526915 e o código CRC 0C571B08.

0006324-09.2017.6.02.8000 0526915v1
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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
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0526093, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/04/2019, 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
0527399 e o código CRC DDA88E11.

0006324-09.2017.6.02.8000 0527399v1
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E-mail - 0530050

Data de Envio: 
  16/04/2019 14:35:53

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

Para:
    vendas@starlimpmaceio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Espelhos para lavabos. TRE-AL.

Mensagem: 
  
Ilustre Ana Paula,,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do Termo de Referência afim,
abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0530057

Data de Envio: 
  16/04/2019 14:39:38

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

Para:
    comperlimpadm@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. TRE/AL.

Mensagem: 
   
Ilustres,,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do Termo de Referência afim,
abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf

E-mail SEIC 0530057         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 205



E-mail - 0530060

Data de Envio: 
  16/04/2019 14:41:02

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

Para:
    aragao@allservicemaceio.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. TRE/AL.

Mensagem: 
   
Ilustres,,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do Termo de Referência afim,
abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0530101

Data de Envio: 
  16/04/2019 15:11:17

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

Para:
    finan.ativa@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. TRE/AL.

Mensagem: 
  Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do Termo de Referência afim,
abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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De: ATIVA SERVIÇOS GERAIS <ativasgl@hotmail.com>
 Para: ativa serviços gerais <finan.ativa@hotmail.com>, "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>

 Data: 16/04/2019 04:17 PM
 Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. TRE/AL.

  
Prezados, não temos interesse em ofertar proposta uma vez que se trata de serviços qualificados.

  
 
Sds,

  

     CNPJ 40.911.117/0001-41
   IVONETE PORFIRIO BARROS

 
    SÓCIA-ADMINISTRADORA

 
   (82) 3316-9252 - 99991-2323

 

De: a�va serviços gerais <finan.a�va@hotmail.com>
 Enviado: terça-feira, 16 de abril de 2019 16:24

 Para: ATIVA NOVO
 Assunto: ENC: Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. TRE/AL.

 
 
 
Luzia 
Setor Financeiro
82-3316-9252
 
 
 
________________________________________

 De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 Enviado: terça-feira, 16 de abril de 2019 13:11

 Para: finan.ativa@hotmail.com
 Assunto: Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. TRE/AL.

  
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com
o fim de contratar os serviços de Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na
conformidade do Termo de Referência afim, abaixo juntado:

  
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta
Orçamentária, caso seja do interesse dessa empresa participar da presente contratação
de Prestação de serviços.

  
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer
informação complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá
contatar as Unidades, vistos os contatos abaixo.

  
Muito atenciosamente,

  
José Valteno dos Santos

 Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
 2122-7711 / 12

 seic@tre-al.jus.br
  

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
 2122-7797
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De: Vendas 1 <vendas1@starlimpmaceio.com.br>
 Para: seic@tre-al.jus.br

 Data: 22/04/2019 12:20 PM
 Assunto: [seic] Starlimp
  

Boa tarde Prezado Valtene!
 
Não trabalhamos com esse tipo de serviços, apenas com tratamento de piso, fornecemos material de
limpeza e descartáveis?
 
 
-- 

 Favor Confirmar o recebimento deste e-mail.
  

Cordialmente,
 
 
 
Ana Paula Amorim

 Consultora de Vendas
Tel: +55 (82)3185-7081/3185-7133
Email:andre@starlimpmaceio.com
 

  
VISITE NOSSO SITE: www.starlimpmaceio.com.br
 
Starlimp - Mais Rapido ,Mais Limpo.
Portomed Comércio Eireli ME

 CNPJ:27.614.812/0001-83
Rua Manoel Fernandes Costa,32 - Centro
57.670-000 - Maribondo/AL
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E-mail - 0531222

Data de Envio: 
  22/04/2019 19:22:34

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

Para (com cópia oculta):
    jorgeng@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL.

Mensagem: 
  Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0531223

Data de Envio: 
  22/04/2019 19:24:59

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

Para:
    exclusivaconstrucoes@gemail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL.

Mensagem: 
  
Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0531225

Data de Envio: 
  22/04/2019 19:28:47

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

Para:
    multi_services_@hotmail.com

Assunto: 
   Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL.

Mensagem: 
   Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0531226

Data de Envio: 
  22/04/2019 19:30:25

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

Para:
    lnmanutencaopredial@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL. Mensagem: 

Mensagem: 
  
Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0531227

Data de Envio: 
  22/04/2019 19:32:27

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

Para:
    rb1limpezas@gmail.com

Assunto: 
   Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL.

Mensagem: 
   
Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0532163

Data de Envio: 
  24/04/2019 13:45:37

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

Para:
    comercial@comese.net.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL.

Mensagem: 
   
Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0532268

Data de Envio: 
  24/04/2019 14:59:24

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

Para:
    ninna20@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL.

Mensagem: 
   
Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0532278

Data de Envio: 
  24/04/2019 15:09:22

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

Para:
    jorgeng_@hotmail.com

Assunto: 
   Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL.

Mensagem: 
  Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0532307

Data de Envio: 
  24/04/2019 15:24:09

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

Para:
    exclusivaconstrucoes@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL.

Mensagem: 
  Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf

E-mail SEIC 0532307         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 219



E-mail - 0532348

Data de Envio: 
  24/04/2019 16:01:48

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

Para:
    contato@rb1servicos.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL.

Mensagem: 
  
Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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De: José Comperlimp <comperlimpadm@gmail.com>
 Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

 Data: 24/04/2019 02:30 PM
 Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. TRE/AL.

  
OK recebido a Comperlimp  não trabalha com limpeza de fachada
 
 

Livre de vírus. www.avast.com.

 
Em ter, 16 de abr de 2019 às 14:40, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

    
 Ilustres,,

  
 
Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de
contratar os serviços de Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do Termo de
Referência afim, abaixo juntado:

  
Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária,
caso seja do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de
serviços.

  
OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer
informação complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as
Unidades, vistos os contatos abaixo.

  
Muito atenciosamente,

  
José Valteno dos Santos

 Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
 2122-7711 / 12

 seic@tre-al.jus.br
  

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
 2122-7797
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E-mail - 0533673

Data de Envio: 
  26/04/2019 11:50:41

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

Para:
    pp_comese@yahoo.com.br
    contato@sed.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL. Mensagem: 

Mensagem: 
  
Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar esta demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0533690

Data de Envio: 
  26/04/2019 12:01:27

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

Para:
    contato@sedengenharia.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Orçamento. Limpeza de fachada. Prédio-sede. Bairro Farol. TRE/AL. Mensagem: 

Mensagem: 
  Ilustres,

Ora, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas está fazendo tramitar procedimento, com o fim de contratar
os serviços de empresa especializada, para Limpeza da fachada do seu prédio-sede, na conformidade do
Termo de Referência afim, abaixo juntado:

Gostaríamos, pois, de lhe repassar essa demanda, no intuito de colher Proposta Orçamentária, caso seja
do interesse dessa empresa participar da presente contratação de Prestação de serviços.

OBSERVAÇÃO: Ademais, ressaltamos que, caso haja de sua parte a necessidade de qualquer informação
complementar acerca de dimensões, ambientação etc., poderá e/ou deverá contatar as Unidades, vistos
os contatos abaixo.

Muito atenciosamente,

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais / TRE-AL
2122-7711 / 12
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0537323

Data de Envio: 
  07/05/2019 14:24:04

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

Para:
    joanyr.jcl2013@hotmail.com

Assunto: 
  LIMPEZA PREDIAL - PA 0006324-09.2017.6.02.8000

Mensagem: 
  À Empresa COMESE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
A/C
Sr. Joanyr Lima

Prezado Senhor,

Conforme conversamos ao telefone, encaminhamos a solicitação de orçamento para Contratação de
pessoa jurídica para execução de serviços continuados de limpeza da fachada, inclusive esquadrias de
vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de AlagoasTRE/AL, em Maceió-AL. O contrato
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos, materiais e emprego dos
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantidades
estabelecidos no Termo de referência em anexo.

Juntamos também a proposta anteriormente vinculada para análise se atende ao novo termo de
referência.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL
2122-7711 / 2122-7712
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Proposta_0271253_TRE_LAVAGEM_DAS_FACHADAS__2____PRO_PREDIO_Proposta_Orcamento.pdf
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0537437

Data de Envio: 
  07/05/2019 15:14:21

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

Para:
    lnmanutencaopredial@hotmail.com

Assunto: 
  LIMPEZA PREDIAL - PA 0006324-09.2017.6.02.8000

Mensagem: 
  
Prezado Senhor,

Conforme conversamos ao telefone, encaminhamos a solicitação de orçamento para Contratação de
pessoa jurídica para execução de serviços continuados de limpeza da fachada, inclusive esquadrias de
vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas-TRE/AL, em Maceió-AL. O contrato
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos, materiais e emprego dos
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantidades
estabelecidos no Termo de referência em anexo.

Juntamos também a proposta anteriormente vinculada para análise se atende ao novo termo de
referência.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL
2122-7711 / 2122-7712
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    E_mail_0537323.html
    Cotacao_0286318_LN_Servicos.pdf
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0541757

Data de Envio: 
  15/05/2019 13:31:48

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

Para:
    lnmanutencaopredial@hotmail.com

Assunto: 
  LIMPEZA PREDIAL - PA 0006324-09.2017.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Conforme conversamos ao telefone, encaminhamos a solicitação de orçamento para Contratação de
pessoa jurídica para execução de serviços continuados de limpeza da fachada, inclusive esquadrias de
vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas-TRE/AL, em Maceió-AL. O contrato
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos, materiais e emprego dos
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantidades
estabelecidos no Termo de referência em anexo.

Juntamos também a proposta anteriormente vinculada para análise se atende ao novo termo de
referência.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL
2122-7711 / 2122-7712
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Cotacao_0286318_LN_Servicos.pdf
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
    E_mail_0537437.html
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E-mail - 0541764

Data de Envio: 
  15/05/2019 13:38:43

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

Para:
    joanyr.jcl2013@hotmail.com
    jorge.comese@hotmail.com

Assunto: 
  LIMPEZA PREDIAL - PA 0006324-09.2017.6.02.8000

Mensagem: 
  À Empresa COMESE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Prezado Senhor,

Conforme conversamos ao telefone, encaminhamos a solicitação de orçamento para Contratação de
pessoa jurídica para execução de serviços continuados de limpeza da fachada, inclusive esquadrias de
vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, em Maceió-AL. O contrato
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos, materiais e emprego dos
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantidades
estabelecidos no Termo de referência em anexo.

Juntamos também a proposta anteriormente vinculada para análise se atende ao novo termo de
referência.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL
2122-7711 / 2122-7712
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Proposta_0271253_TRE_LAVAGEM_DAS_FACHADAS__2____PRO_PREDIO_Proposta_Orcamento.pdf
    E_mail_0537323.html
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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E-mail - 0541766

Data de Envio: 
  15/05/2019 13:40:22

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

Para:
    lnmanutencaopredial@hotmail.com

Assunto: 
  LIMPEZA PREDIAL - PA 0006324-09.2017.6.02.8000 ( DESCONSIDERAR EMAILS ANTERIORES)

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Conforme conversamos ao telefone, encaminhamos a solicitação de orçamento para Contratação de
pessoa jurídica para execução de serviços continuados de limpeza da fachada, inclusive esquadrias de
vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas-TRE/AL, em Maceió-AL. O contrato
compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos, materiais e emprego dos
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantidades
estabelecidos no Termo de referência em anexo.

Juntamos também a proposta anteriormente vinculada para análise se atende ao novo termo de
referência.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL
2122-7711 / 2122-7712
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Cotacao_0286318_LN_Servicos.pdf
    E_mail_0541757.html
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
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De: Jorge - Comese <jorge.comese@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/05/2019 03:39 PM
Assunto: [seic] LIMPEZA PREDIAL - PA 0006324-09.2017.6.02.8000
 
Prezado Senhor, tentei retornar por telefone, porem só está ocupado, hoje não temos condições de prestar
serviço para o governo, obrigado pela lembrança.
Antonio Jorge Rocha.
Sócio Gerente 
 

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 Enviado: quarta-feira, 15 de maio de 2019 14:38

 Para: joanyr.jcl2013@hotmail.com; jorge.comese@hotmail.com
 Assunto: LIMPEZA PREDIAL - PA 0006324-09.2017.6.02.8000

 
À Empresa COMESE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

  
 
Prezado Senhor,

  
Conforme conversamos ao telefone, encaminhamos a solicitação de orçamento para
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços continuados de limpeza da
fachada, inclusive esquadrias de vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, em Maceió-AL. O contrato compreenderá, além da mão de
obra, o fornecimento de todos os insumos, materiais e emprego dos equipamentos
necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantidades
estabelecidos no Termo de referência em anexo.

  
 
Juntamos também a proposta anteriormente vinculada para análise se atende ao novo
termo de referência.

 Atenciosamente
  

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
 Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL

 2122-7711 / 2122-7712
 seic@tre-al.jus.br

  
Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL

 2122-7797
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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 maio de 2019.
Senhor Chefe,
 
Tendo em vista o insucesso na tentativa de

conseguir orçamento para o objeto pretendido e considerando
as tratativas com empresas que já enviaram à época da
abertura deste procedimento, não mais manifestarem
interesse em trabalhar com orgão público; solicitamos a
presteza dos senhores no sentido de nos nortear possíveis
empresas que possam fornecer o serviço de lavagem predial,
informamos ainda que tentamos com:

1- COMESE;
2-EXCLUSIVA CONSTRUÇÕES;
3-HL SERVIÇOS;
4-STARLIMP MACEIÓ;
5-COMPERLIMP MACEIÓ;
6-MULTISERVICES;
7-IN MANUTENÇÃO PREDIAL;
8-RB LIMPEZAS;
9-SEDEN ENGENHARIA;
10-ATIVA.
 
Tivemos respostas negativas e outras nem

responderam, mesmo reforçando via telefone, evoluo para
análise e para que nos pascente como podemos seguir.

Atenciosamente. 
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/05/2019, às 16:15, 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
0542828 e o código CRC D69272E2.

0006324-09.2017.6.02.8000 0542828v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.
À SEIC.
Senhor Chefe,
 
Em atendimento à solicitação veiculada por meio do

Despacho SEIC 0542828, efetuamos breve pesquisa na
internet, utilizando o termo "limpeza de fachadas" e
obtivemos como resultado uma lista de empresas que
trabalham com esse tipo de serviço. Ligamos para algumas
empresas da relação para confirmar se realmente trabalham
com o objeto da contratação e se teriam interesse em oferecer
cotação ao TRE/AL. As empresas que responderam
afirmativamente foram:

 
NOVA IDEIA - (82) 3322-4042.
FACIT BRASIL - (82) 3317-7496.
BRS (82) - 3028-9990.
PRÓ-PRÉDIO (Sr. Juanir) - (82) 3201-1650.
 
 
Dessa forma, devolvemos os presentes para a SEIC,

para prosseguimento da tramitação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 22/05/2019, às 10:27, 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
0545519 e o código CRC B3F2A14C.

0006324-09.2017.6.02.8000 0545519v1
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E-mail - 0545680

Data de Envio: 
  22/05/2019 14:22:52

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

Para (com cópia oculta):
    joanyr.jcl2013@hotmail.com
    contato@propredio.com.br
    novaideiafachadaseredes@gmail.com
    compras@facitbrasil.com.br
    ademar.lima@brs-br.com
    flaviocoutinho@gruposervlimp.com.br
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  LIMPEZA PREDIAL - PA 0006324-09.2017.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Solicitamos orçamento para Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços continuados de
limpeza da fachada, inclusive esquadrias de vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas-TRE/AL, em Maceió-AL. O contrato compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos
os insumos, materiais e emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme
especificações e quantidades estabelecidos no Termo de referência em anexo. ( A demanda anual
prevista será de 2 (duas) execuções programadas completas.)

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL
2122-7711 / 2122-7712
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Quadro Resumo de Serviços.pdf
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.pdf
    E_mail_0537323.html
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E-mail - 0547350

Data de Envio: 
  27/05/2019 15:37:34

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

Para:
    centroideengenharia@hotmail.com

Assunto: 
   LIMPEZA PREDIAL - PA 0006324-09.2017.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Solicitamos orçamento para Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços continuados de
limpeza da fachada, inclusive esquadrias de vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas-TRE/AL, em Maceió-AL. O contrato compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos
os insumos, materiais e emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme
especificações e quantidades estabelecidos no Termo de referência em anexo. ( A demanda anual
prevista será de 2 (duas) execuções programadas completas.)

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL
2122-7711 / 2122-7712
seic@tre-al.jus.br

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) / TRE-AL
2122-7797

Anexos:
    Termo_0518415_Termo_de_Referencia.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, 28 de maio de 2019.
Senhor Coordenador,
 
Vão os autos à COMAP para acompanhamento e

providências que entender necessárias, tendo em vista o
despacho SMR (0545519), que contatou outras empresas que
poderiam prestar o serviço de limpeza da fachada do prédio
sede desta Casa de Justiça Eleitoral.

 
Outrossim, já foram encaminhados pelo SEIC e-

mails 0545680 e 0547350 em 22 e 27 de maio de
2019, respectivamente, o que solicito, desde já, assistência no
que for necessário, me colocando a disposição para ajudar no
que for necessário.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 29/05/2019, 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
0548081 e o código CRC EF252AD6.

0006324-09.2017.6.02.8000 0548081v1
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FACIT FACHADAS 
 

SISTEMA DE LAVAGEM DE FACHADAS COM ÁGUA PURA 
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Maceió AL – CEP: 57.036-380                       Brasília DF – CEP: 71.605-420                      Belo Horizonte MG – CEP: 31.565-150 

(82) 3317 7489 / 3317 7496 / 99644 0220        +55 82 3317-7496                                   (31) 3234 3142 / 99100 6000 

www.r 
www.facitfachadas.com.br CNPJ 25.322.423/0001-59 

 

FACIT FACHADAS – Sistema de lavagem de fachadas com água pura 

 

Maceió, 28 de maio de 2019. 

A/C 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
Att: Antonio Matias de Pinheiro Júnior 
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL 
 

Prezado Sr. Antônio Matias, 
 

Atendendo a Vossa solicitação temos a satisfação de encaminhar-lhe o presente orçamento 

para limpeza da fachada (frente laterais e fundo), inclusive esquadrias de vidro e letreiros do 

edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas-TRE/AL, em Maceió-AL, referente aos 

serviços de nossa especialidade. 

 
 A LAVAGEM DE FACHADAS com o sistema de lavagem com água pura é uma exclusividade 
da FACIT FACHADAS – www.facitbrasil.com.br / www.facitfachadas.com.br  
 
             A FACIT FACHADAS realiza os pós-obra e manutenção predial como: 
 

 Troca de Revestimento Cerâmico 

 Escareamento e Aplicação de Rejuntes 

 Limpeza pós obra 

 Pintura da Fachada interna e externa 

 Escareamento e Aplicação de Junta de Dilatação 
 

              Uma fachada limpa e bem conservada é capaz de encantar. Mas, além de agregar valor ao 
patrimônio, quando feita de forma correta, a manutenção da limpeza evita a deterioração da 
construção, mas nem todos se dão conta, que uma fachada mal cuidada afeta diretamente todo 
o entorno. Além de interferir negativamente na paisagem e deixá-la sem atrativos, imóveis com 
aparência decadente geram áreas desvalorizadas e inibem a instalação de comércio ou serviços, 
por exemplo, com isso em mente buscamos uma TECNOLOGIA ALEMÃ com o firme propósito de 
oferecer as diversas vantagens do sistema de LAVAGEM COM ÁGUA PURA para os clientes: 

 

 Produtividade 100 vezes maior que o método tradicional 

 Rapidez 

 Redução de custos 

 Segurança total com isenção de riscos de acidente em alturas 

 Sistema de limpeza de vidraças com água pura e resina desmineralizadora 

 Autonomia de alcance do chão de até 20 metros de altura 
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1. VIABILIDADE E VANTAGENS – PROCESSO DE LAVAGEM POR ÁGUA PURA 
 

 
 

2- CLIENTES EXEMPLOS DE PRODUTIVIDADE COMPROVADA 
 
2.1- PARQUE SHOPPING – CRUZ DAS ALMAS 

 
  FACIT BRASIL: 14 dias lavagem shopping inteiro (VIDROS / ACM / PORCELANATO) 
  Convencional: 2 meses para lava o shopping inteiro 
 
2,2- TROPICALIS HOTEL – PONTA VERDE 

 
  FACIT BRASIL:  5 dias lavagem fachada frente e fundos (cerâmica e vidro) 
  Convencional: 1 mês lavagem fachada frente e fundos (cerâmica e vidro) 
 
2.3- SUPERMERCADO UNICOMPRA – PONTA VERDE 

 
  FACIT BRASIL: 3 dias lavagem supermercado Ponta Verde (Estrutura ACM) 
  Convencional: 15 dias lavagem supermercado Ponta Verde (Estrutura ACM)  
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DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO 
 

1 ESPECIFICAÇÃO 

Item Descrição 

01 
Limpeza da Fachada (frente laterais e fundo), inclusive esquadrias de vidro e letreiros 

do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas-TRE/AL, em Maceió-AL. 

Fotos 

       
 
 

 

TABELA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
ITEM PAVIMENTOS DESCRIÇÃO DOS 

SERVIÇOS 
ÁREA TOTAL 

POR (m²) 
PREÇO 

UNITÁRIO 
(R$ por m²) 

SUBTOTAL 
(R$) 

 
 
 
 

Ú 
N 
I 
C 
O 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

14 pavimentos 
(térreo ao 13°) 

Limpeza das fachadas 
externas do Tribunal 
Regional Eleitoral – 
TRE/AL,compreendendo 
a lavagem das esquadrias 
de vidros, revestimentos 
em porcelanato, alumínio 
composto, com 
fornecimento de material 
de consumo e todos os 
equipamentos e 
maquinário necessários à 
realização dos serviços, 
inclusive mão de obra  
capacitada. 

Fachada Leste 
(FRONTAL)             

=   1.126,99 m² 

 
Fachada Norte 
(LADO DIREITO)        
=  1.325,59 m² 

 
Fachada Oeste 

(POSTERIOR)          
=  1.109,65 m² 

 
Fachada Sul 

(LADO ESQUERDO) 

=  1.325,59m² 

 
 

Área total           
=   4.887,82 m² 

 
R$ 7,00 

 
R$ 7,00 

 
 

R$ 7,00 
 
 

R$ 7,00 
 
 

R$ 7,00 

 
R$ 7.888,93 

 
R$ 9.279,13 

 
 

R$ 7.767,55 
 
 

R$ 9.279,13 
 
 

R$ 34.214,74 
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3) Metodologia que será utilizada no serviço: 
 

1. Sistema de lavagem por água desmineralizada (SISTEMA LAVAGEM POR ÁGUA PURA) 
2. Descida por cadeira balanço (COMPLETAMENTE NORMATIZADA) 
3. Jateadora de pressão 

 
 

 
 

Colocamo-nos, desde já, à sua inteira disposição apresentando nossa proposta financeira, 
abrindo a possibilidade de personalizar nossos serviços a eventuais particularidades e ajustes e prestar 
quaisquer esclarecimentos complementares. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Gilson França                                                                                Ronaldo Melo 
Diretor                                                                                            Comercial 

gilson@facitbrasil.com                                                               ronaldo@facitbrasil.com.br  

(82) 99968-9252                                                                           (82) 99982-7547/99118-3474 
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  EXEMPLOS DE SERVIÇOS ATENDIDOS PELA FACIT BRASIL E FACIT FACHADA QUE 

EXECUTAMOS EM 24 ESTADOS DO BRASIL: 

AL - PE - SE - BA - SP - BH - MA - JP - RN - MT – RJ – ES – GO – MS – AM – DF – RG – SC – PA – TO – PB – CE – PI - AP  

 

1- LIMPEZA FACHADAS DE VIDROS E PORCELANATOS, LIMPEZA CORRIMÃO DE INOX,  

LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISO DO PARQUE SHOPPING MACEIÓ 
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2- LAVAGEM FACHADA DE VIDROS – HOSPITAL DO CORAÇÃO – MACEIÓ - AL 
 

        

3- LAVAGEM FACHADA SHOPPING DA BAHIA – VIDRO - CERÂMICA E  LIMPEZA INTERNA DO 

SHOPPING – SALVADOR -BA 

    

4- LAVAGEM FACHADA UNIDADES DO NE DA ACADEMIA SELF IT – VIDRO E ACM E LIMPEZA 

CISTERNAS E CAIXAS D’AGUA - SE/PE/RN/JP/AL 
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5- LAVAGEM FACHADAS BANCOS SAFRAS – GRANITO E VIDRO - BAHIA - JOÃO PESSOA – 

MANAUS – BELO HORIZONTE - RECIFE  

       

6- LAVAGEM INSTITUTO DA VISÃO – VIDRO E ACM – MACEIÓ –AL 
 

        

7- LAVAGEM DAS FACHADAS DOS SUPERMERCADOS ATACADÃO ATAKAREJO - 

ALUMINIO E CERÂMICA – SALVADOR - BAHIA 
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8- HIGIENIZAÇÃO DO CARPETE NO BANCO SAFRA – BELO HORIZONTE/MG 

        

9- HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS NA LATAM – CONFINS/SP E ILHEUS /BA 

            

10- LAVAGEM TETO PVC CYCOSA VEÍCULOS – MACEIÓ - AL 
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11-  LAVAGEM E TRATAMENTO DO PISO NO EDF MANSÃO ANTONIO OLIVEIRA- MACEIÓ - AL  

                    

12- LAVAGEM DO TETO PVC - BLUMARE VEÍCULO E  TETO PVC MOTOTEC – YAMAHA 

      

13- LAVAGEM FACHADAS DE ACM - VIDROS E LIMPEZA CARPETE – CADEIRAS E PA’S UNIDADES 

DAS AeC’S DO NORDESTE – AL- JP-RN-BA 
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       O plano de saúde do seu condicionador de ar 

 

Proposta 00204/2019  Maceió/AL, 04 de junho de 2019. 

 

AO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

AT. SR. ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JÚNIOR. 

CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS 

C/C SR. AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO 

ANALISTA JURÍDICO 

 

 

ASSUNTO: SERVIÇOS DE LAVAGEM DA FACHADA 

 

Prezado Senhor, 

 

 

Atendendo vossa solicitação, estamos apresentando os nossos preços 

de serviços e demais condições comerciais para o objeto solicitado, em 

conformidade com o termo de referencia 0518415/2019, com observância e 

concordância aos itens, subitens e seus anexos.  

 

ITEM 01 

 

 Objetivo Serviço de lavagem da fachada do prédio sede do TER/AL, 

conforme as descrições, ordem e demanda do termo de referencia e 

0518415/2019 e seus anexos. 

 

OBS.: serviços  executados com o auxílio de suspensão (uso de material de 

descida, de acordo com as normas regulamentadoras de nº 35, do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

1.1 conforme item 2 desse termo de referencia, no tocante a demanda, a 

execução dos serviços dar-se-á 02 vezes ao ano, assim como as ordens de 

pagamento. 

 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: 

 

o Custo total por execução: R$ 146.634,60- cento e quarenta e seis mil, 

seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos. 

 

o Custo geral anual: R$ 293.269,20 duzentos e noventa e três mil, 

duzentos e sessenta e nove reais e vinte centavos. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO:  

 

 Em conformidade com o item 8 desse termo de referencia. 

 

CONDIÇÕES  GERAIS DE FORNECIMENTO: 

 

  Prazo estimado para conclusão dos serviços por demanda:  

 60 (sessenta) dias. 

 Validade da proposta: 

 60 (sessenta) dias 

 Garantia e vigência:  

o Em conformidade com os itens 5.6 e 7 desse termo de referencia. 

 

Nota importante: 

 

EM CUMPRIMENTO AS LEIS TRABALHISTAS E AS DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO, QUE PERMEIA ESSE TIPO DE ATIVIDADE, MAS 

SOBRETUDO PRIMANDO PELA PRESERVAÇÃO DA VIDA E DO BEM 

ESTAR DOS NOSSOS COLABORADORES, NOS DIAS DE CHUVAS E 
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DE VENTOS FORTES, OS TRABALHOS SERÃO SUSPENSOS E OU 

INTERROMPIDOS. 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Edvane Marques 

Gestora de negócios 

REFRIDUTO 

82 99103 0068 

Orçamento Empresa Refriduto (0551185)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 248



05/06/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OAU3GPU48MOHX&View=Message&Print=Yes&Number=24041&Fold…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OAU3GPU48MOHX&View=Message&Print=Yes&Number=24041&FolderID=0 1/1

De: "Ronaldo" <ronaldo@facitbrasil.com.br>
Para: <seic@tre-al.jus.br>
CC: <gilson@facitbrasil.com.br>, <thiago@facitbrasil.com.br>
Data: 05/06/2019 09:06 AM

Assunto: [seic] FACIT FACHADA - CONTRATO ANUAL COM 02 (DUAS) LAVAGENS COMPLETAS DO EDF. DO
TRIBUNAL ELEITORAL DE ALAGOAS-TRE/AL - 04.06.19

 
Bom dia Sr. Antonio Matias 
 
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL

  
Prezado Sr. Antônio Ma�as,
 

Atentamos para a existência de um equívoco na proposta apresentada, onde foi informado o valor
equivalente a apenas uma lavagem. Diante dessa situação, apresentamos a presente re�ficação àquela
proposta para limpeza da fachada (frente, laterais e fundo), inclusive esquadrias de vidro e letreiros do
edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas-TRE/AL, em Maceió-AL, referente aos serviços de
nossa especialidade para contratação anual com duas lavagens.
 
Grato por sua atenção.
 
Atenciosamente.
 
 

 
 
 
Anexados:

 
Arquivo: FACIT FACHADA - ORÇAMENTO
CONTRATO ANUAL COM 02 LAVAGENS DA
FACHADA DO EDIFÍCIO DO TRE -  04.06.19.pdf

Tamanho:
1182k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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FACIT FACHADAS 
 

SISTEMA DE LAVAGEM DE FACHADAS COM ÁGUA PURA 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamento Empresa Facit (0551739)         SEI 0006324-09.2017.6.02.8000 / pg. 250



 

 

MACEIÓ             BRASILIA                        BELO HORIZONTE 

Av. Luiz Ramalho de Castro n. 1035 – Jatiúca        QI 03 Bloco C Loja 7 Lago Sul         Rua Dom Modesto Augusto, 230, Coração Eucarístico 

Maceió AL – CEP: 57.036-380                       Brasília DF – CEP: 71.605-420                      Belo Horizonte MG – CEP: 31.565-150 

(82) 3317 7489 / 3317 7496 / 99644 0220        +55 82 3317-7496                                   (31) 3234 3142 / 99100 6000 

www.r 
www.facitfachadas.com.br CNPJ 25.322.423/0001-59 

 

FACIT FACHADAS – Sistema de lavagem de fachadas com água pura 

 

Maceió, 04 de junho de 2019. 

A/C 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
Att: Antonio Matias de Pinheiro Júnior 
Seção de Instrução de Contratações- SEIC / TRE-AL 
 

Prezado Sr. Antônio Matias, 
 

Atentamos para a existência de um equívoco na proposta apresentada, onde foi informado o 

valor equivalente a apenas uma lavagem. Diante dessa situação, apresentamos a presente 

retificação àquela proposta para limpeza da fachada (frente, laterais e fundo), inclusive 

esquadrias de vidro e letreiros do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas-TRE/AL, 

em Maceió-AL, referente aos serviços de nossa especialidade para contratação anual com duas 

lavagens. 

 
 A LAVAGEM DE FACHADAS com o sistema de lavagem com água pura é uma exclusividade 
da FACIT FACHADAS – www.facitbrasil.com.br / www.facitfachadas.com.br  
 
             A FACIT FACHADAS realiza os pós-obra e manutenção predial como: 
 

 Troca de Revestimento Cerâmico 

 Escareamento e Aplicação de Rejuntes 

 Limpeza pós obra 

 Pintura da Fachada interna e externa 

 Escareamento e Aplicação de Junta de Dilatação 
 

              Uma fachada limpa e bem conservada é capaz de encantar. Mas, além de agregar valor ao 
patrimônio, quando feita de forma correta, a manutenção da limpeza evita a deterioração da 
construção, mas nem todos se dão conta, que uma fachada mal cuidada afeta diretamente todo 
o entorno. Além de interferir negativamente na paisagem e deixá-la sem atrativos, imóveis com 
aparência decadente geram áreas desvalorizadas e inibem a instalação de comércio ou serviços, 
por exemplo, com isso em mente buscamos uma TECNOLOGIA ALEMÃ com o firme propósito de 
oferecer as diversas vantagens do sistema de LAVAGEM COM ÁGUA PURA para os clientes: 

 

 Produtividade 100 vezes maior que o método tradicional 

 Rapidez 

 Redução de custos 

 Segurança total com isenção de riscos de acidente em alturas 
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 Sistema de limpeza de vidraças com água pura e resina desmineralizadora 

 Autonomia de alcance do chão de até 20 metros de altura 
 

1. VIABILIDADE E VANTAGENS – PROCESSO DE LAVAGEM POR ÁGUA PURA 
 

 
 

2- CLIENTES EXEMPLOS DE PRODUTIVIDADE COMPROVADA 
 
2.1- PARQUE SHOPPING – CRUZ DAS ALMAS 

 
  FACIT BRASIL: 14 dias lavagem shopping inteiro (VIDROS / ACM / PORCELANATO) 
  Convencional: 2 meses para lava o shopping inteiro 
 
2,2- TROPICALIS HOTEL – PONTA VERDE 

 
  FACIT BRASIL:  5 dias lavagem fachada frente e fundos (cerâmica e vidro) 
  Convencional: 1 mês lavagem fachada frente e fundos (cerâmica e vidro) 
 
2.3- SUPERMERCADO UNICOMPRA – PONTA VERDE 

 
  FACIT BRASIL: 3 dias lavagem supermercado Ponta Verde (Estrutura ACM) 
  Convencional: 15 dias lavagem supermercado Ponta Verde (Estrutura ACM)  
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DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO 
 

1 ESPECIFICAÇÃO 

Item Descrição 

01 
Limpeza da Fachada (frente, laterais e fundo), inclusive esquadrias de vidro e letreiros 

do edifício do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas-TRE/AL, em Maceió-AL. 

Fotos 

       
 

 

TABELA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS PARA CONTRATO ANUAL 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

ITEM PAVIMENTOS DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 

ÁREA TOTAL 
POR (m²) 

PREÇO 
UNITÁRIO 
(R$/ m²) 

SUBTOTAL        
(R$) 

 
 
 
 

Ú 
N 
I 
C 
O 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

14 
PAVIMENTOS 
 (térreo ao 13°) 

Limpeza das fachadas 
externas do Tribunal 
Regional Eleitoral – 
TRE/AL,compreenden-do 
a lavagem das esquadrias 
de vidros, revestimentos 
em porcelanato, alumínio 
composto, com 
fornecimento de material 
de consumo e todos os 
equipamentos e 
maquinário necessários à 
realização dos serviços, 
inclusive mão de obra  
capacitada. 

Fachada Leste 
(FRONTAL)             =   

1.126,99 m² 

 
Fachada Norte 

(LADO DIREITO)        =  
1.325,59 m² 

 
Fachada Oeste 

(POSTERIOR)          =  
1.109,65 m² 

 
Fachada Sul 

(LADO ESQUERDO) 

=  1.325,59m² 

 
 

Área total por lavagem  =   
4.887,82 m² 

 
R$ 5,00 

 
R$ 5,00 

 
 

R$ 5,00 
 
 

R$ 5,00 
 
 
 

R$ 5,00 

 
R$ 5.634,95 

 
R$ 6.627,95 

 
 

R$ 5.548,25 
 
 

R$ 6.627,95 
 
 
 

R$ 24.439,10 

 

TOTAL PARA DEMANDA ANUAL COM 02 (DUAS) LAVAGENS COMPLETAS   –       R$ 48.878,20 
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3) Metodologia que será utilizada no serviço: 
 

1. Sistema de lavagem por água desmineralizada (SISTEMA LAVAGEM POR ÁGUA PURA) 
2. Descida por cadeira balanço (COMPLETAMENTE NORMATIZADA) 
3. Jateadora de pressão 

 
 

 
 

Colocamo-nos, desde já, à sua inteira disposição apresentando nossa proposta financeira, 
abrindo a possibilidade de personalizar nossos serviços a eventuais particularidades e ajustes e prestar 
quaisquer esclarecimentos complementares. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Gilson França                                                                                Ronaldo Melo 
Diretor                                                                                            Comercial 

gilson@facitbrasil.com                                                               ronaldo@facitbrasil.com.br  

(82) 99968-9252                                                                           (82) 99982-7547/99118-3474 
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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 junho de 2019.

Senhora Coordenadora,

 

Veio o procedimento para realização de pesquisa/cotação de preços , com vistas à
contratação de pessoa jurídica para execução de serviços continuados de limpeza de
fachada, com demanda anual de 02(duas) execuções, na forma do Termo de
Referência (0518415).

 

Foram enviadas algumas propostas a empresas do setor  eventos
0530050,0530057,0530060,0530101,0531222,0531223,0531225,0531226,0531227,0532163,0532268,0532278,0532307,0532348,0533673,0533690,0537323,0537437,0541757,0541764,0541766,
onde obtivemos algumas respostas negativas, a exemplo das Empresas Ativa, Starlimp
e Comperlimp, eventos 0530802,0530922 e 0532354. Frisando ainda, que efetuamos
contatos telefônicos com as mesmas acima "linkadas".

Diante as dificuldades apresentadas na aquisição de preços para estimativa de valores,
solicitamos a unidade demandante, nos nortear na obtenção pretendida,
evento 0542828.

 

Com base nas indicações da SMR, reforçamos os pedidos a algumas já efetuadas e a
novas indicadas, eventos 0545680 e 0547350, onde recebemos proposta da Empresas
Facit, evento 0548147, onde na sequência retificou o valor por equívoco interpretativo
do termo de referência, eventos 0551736 e 0551739. 

 

A empresa Refriduto, apesar de sua área principal de atuação ser refrigeração,
conversou com a unidade demandante para ofertar proposta, por ter profissionais em
sua empresa nessa área de atuação, evento 0551185.

 

Assim sendo, sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de licitação, na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço global, ou seja o valor proposto
pela empresa Facit,  por execução R$ 24.439,10 e valor global R$ 48.878,20 (
Quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos),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.

CATSER - 24112.
 

À deliberação superior.

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 05/06/2019, às 15:32, 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
0551743 e o código CRC 67CF3CEB.

0006324-09.2017.6.02.8000 0551743v1
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