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1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
A contratação dos serviços visa garantir a conservação e o perfeito
funcionamento dos elevadores do edifício sede do TRE/AL, permitindo
comodidade e facilidade de acesso e tráfego de pessoas e materiais, bem como
preservando a segurança dos usuários. Além disso, o elevador é essencial
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida às edificações prediais.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores, da marca OTIS, com capacidade
para 12 (doze) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas,
Comando: LC B2, Inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15kw,
Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380v, instalados no prédio da sede administrativa
deste Tribunal, localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377, Farol, incluindo a reposição de peças novas e originais.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
Considerando o caráter de continuidado dos serviços, a execução de ser
iniciada até o término da vigência do atual contrato - 22/09/2020. Em razão
de impossibilidade de renovação, uma vez que alcança o prazo máximo
de vigência permitido por lei.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Indica-se servidor Audeir  Medeiros de Aguiar Peixoto, lotado na Seção de
Manutenção e Reparos - SMR, atual responsável pela fiscalização técnica dos
serviços.

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 06/02/2020, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
À
SAD, em paralelo à COSEG para ciência.
Assunto: Informação. Vigência contratual. Nova

Contratação. Último ano. Contrato nº 11/2015.
 
Senhor Secretário,
 
Nos termos do inciso XXVII, do art. 20, da Resolução nº

15.787/2017, informamos que o contrato supramencionado vige até
o dia 22/09/2020, tendo esta SEGEC iniciado procedimentos com
vistas à realização de nova contratação, uma vez que no último ano
de execução.

Ademais, como ato essencial, encaminhamos documento
que formaliza a demanda (0653520).

 
Com respeito,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 06/02/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653632 e o código CRC 25D9983A.
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DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidores. Comissão de planejamento e
fiscalização.
 

Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento da Instrução Normativa n° 05/2017 do Ministério do
Planejamento, Deselvolvimento e Gestão, submeto à consideração
superior de Vossa Senhoria a indicação dos servidores Audeir
Medeiros de Aguiar Peixoto, lotado na SMR, Roberto Jackson Gomes
Leitão, lotado na SEGEC e Carlos Antônio Vieira Costa, lotado na
SAPEV, para compor a Comissão de Planejamento da Contratação
especificada no Documento de Formalização da
Demanda (evento 0653520).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2020, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653957 e o código CRC 03FEFF66.
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de fevereiro de 2020.
Senhor Presidente,
Aquiescendo com a sugestão do Senhor

Secretário de Administração, na forma contida no despacho 0653957,
submeto à superior consideração de Vossa Excelência para
deliberação a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento da Contratação especificada no Documento de
Formalização da Demanda 0653520, dos servidores Audeir Medeiros
de Aguiar Peixoto, lotado na SMR, Roberto Jackson Gomes Leitão,
lotado na SEGEC e Carlos Antônio Vieira Costa, lotado na SAPEV.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/02/2020, às 07:44, 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
0656776 e o código CRC 27A487DA.
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PROCESSO : 0001005-55.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ASSUNTO : Comissão de Planejamento e Contratação. Manutenção preventiva e corretiva de elevadores.

 

Decisão nº 327 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
De acordo com o requerido pela Secretaria de

Administração (0653957) e ratificado, em conclusão (0656776), pelo
ilustríssimo Senhor Diretor-Geral.

 
Diante da adequação do presente feito aos termos da

Instrução Normativa nº 05/2017, editada pelo Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, APROVO a composição da
Comissão de Planejamento da Contratação omposta pelos
servidores Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, lotado na Seção de
Manutenção e Reparos – SMR, Roberto Jackson Gomes Leitão, lotado
na Seção de Gestão de Cotnratos - SEGEC e Carlos Antônio Vieira
Costa, lotado na Seção de Administração de Prédios e Veículos –
SAPEV.

 
Retornem os autos à Diretoria-Geral para edição do

necessário ato normativo e posterior ciência aos servidores.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/02/2020, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657197 e o código CRC DD6F09BC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 60/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0001005-
55.2020.6.02.8000 ;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n° 05/2017 do Ministério do Planejamento,
Deselvolvimento e Gestão:

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para contratação de serviço terceirizado
visando garantir a conservação e o perfeito funcionamento dos elevadores do edifício
sede do TRE/AL, consoante descrição no documento de oficialização de demanda,
composta pelos servidores Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, lotado na Seção de
Manutenção e Reparos – SMR, Roberto Jackson Gomes Leitão, lotado na Seção de
Gestão de Cotnratos - SEGEC e Carlos Antônio Vieira Costa, lotado na Seção de
Administração de Prédios e Veículos – SAPEV.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 19/02/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659122 e o código CRC DDC9F897.
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Publicador_DJE nº 20200033
Disponibilização: 19/02/2020
Publicação: 20/02/2020
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 60/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 33, de 20/02/2020, às fls. 08/09.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 21/02/2020, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660245 e o código CRC D4253E49.
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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 fevereiro de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 60/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0660245, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 27/02/2020, às 19:49, 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
0660248 e o código CRC A4670E04.

0001005-55.2020.6.02.8000 0660248v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2020.
Sigam os autos à SMR, à SEGEC e à SAPEV, para

ciência dos membros da equipe de planejamento e necessárias
providências atinentes à consecução do objeto pretendido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/03/2020, às 15:09, 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
0661442 e o código CRC 6BD74ACE.

0001005-55.2020.6.02.8000 0661442v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2020.
Ao servidor Audeir.
 
Senhor engenheiro,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria para tomar

ciência do Despacho GSAD 0661442 e demais atos
necessários a eficaz instrução processual.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 03/03/2020, às 12:09, 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
0662239 e o código CRC ABC92C0E.
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Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
RESUMIDO NA FORMA DO ART. 24 §2º DA IN Nº 05/2017

 
Objeto: Necessidade de Contratação de serviço técnico

especializado para realização de manutenção preventiva dos elevadores para a
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
1. DO OBJETIVO 
 
Contratação de empresa especializada em manutenção

preventiva e corretiva de elevadores, com o propósito de realizar manutenção
dos elevadores desta unidade da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
2. DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO 

01

Realização de manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais, conforme as
exigências contidas em Termo de Referência:

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com
capacidade para 08 (oito) pessoas ou 650 kg, com
14 (quatorze) paradas/entradas, comando: LC B2,
inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor:
15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados
no prédio da sede admnistrativa deste Tribunal;
localizada nesta cidade de Maceió/AL, na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais,
conforme exigências contidas neste TR.

 

 

3. DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS CUSTOS
 
Os custos devem ser realizados através de pesquisa de preços a

ser realizada pela SEIC.
 
4. DAS JUSTIFICATIVAS 
Entende-se por manutenção dos elevadores as combinações de
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ações técnicas e administrativas destinadas a garantir que o equipamento
desempenhe normalmente suas funções, visando minimizar a degradação
natural pelo uso.

A prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, dos
2 (dois) elevadores em um único contrato, faz-se necessária, tendo em vista a
racionalização dos procedimentos para a contratação e a facilitação da gestão
contratual, com a finalidade de manter os equipamentos em perfeitas
condições de funcionamento e conservação, objetivando ainda:

- Propiciar meios de deslocamento das cargas que são
transportadas diariamente pelos funcionários que executam suas atividades
nos prédios em questão;

- Dar condição adequada para o transporte vertical de bens
materiais que são deslocados pelos diversos pavimentos dos prédios desta
CONTRATANTE;

- Conservar o bem público, evitando-se ônus desnecessários em
manutenções corretivas, além dos transtornos administrativos em caso de
pane;

- Dar condições para o deslocamento adequados dos servidores
desta regional.

Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser
prestados conforme as necessidades da Administração. Para tanto, rotinas
básicas de manutenção preventiva deverão ser realizadas seguindo as
especificações dos equipamentos existentes, de acordo com marca e modelo,
instalados no Edifício-Sede, propiciando maior segurança aos usuários e,
quando houver necessidade, a manutenção corretiva deverá ser firmada no
menor espaço de tempo possível.

 
5. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCOS 
 
Em virtude das justificativas elencadas acima, torna-se

primordial a contratação da empresa especializada para acompanhamento
desses serviços com a máxima eficiência. É preciso que a Administração tenha
subisídios, já que o contrato 11/2015 tem vigência até setembro de 2020.

A demora na contratação dessa empresa especializada pode
trazer prejuízos para o TRE/AL, pois a manutenção dos elevadores deve ser
feita regularmente, evitando problemas técnicos que ocasionem paralização
total dos elevadores e consquentemente prejuízos aos servidores. 

Em relação a antiga empresa contratada, não há que mencionar
nenhuma questão prejudicial a manutenção dos elevadores, visto que a
prestação de serviços se mantém satisfatória. 

6. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Consubstanciado nos exames acima, constata-se que a

contratação é viável, justificando-se em razão do suporte às atividades
e funcionamento diário do edifício-sede deste TRE-AL.

 
ANEXO I - MAPA DE RISCOS 

RISCO DEFINIÇÃO DO
RISCO PROBABILIDADE IMPACTO

NÍVEL
DE

RISCO
CONTINGÊNCIA 

Definir

Monitoramento e
atenção de

TODOS os setores
envolvidos, para
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1 modalidade/tipo/regime
equivocado de

Licitação.
 Médio Alto Médio manter o risco

nesse nível ou
reduzir, se não
houver custos

extras
(aceitar/mitigar). 

2

 Falha na redação do
Edital e divergências

com os demais
documentos do

Certame.

Média Médio Médio

Verificar a
coerência  entre o

Edital e demais
documentos do

certame.
(Aceitar/Mitigar).

3
Não existir verba
disponível para

celebrar o contrato
Médio Alto Alto

Informar a Alta
Administração os

prejuízos que a
falta desse

contrato pode
trazer para

manutenção dos
equipamentos. 

(refutar)

4
Indefinição na
contratação da

empresa
Alto Muito

Alto Extremo

Informar a
administração

que a
contratação é de

primordial
importância para
o funcionamento
do edifício-sede.

(refutar)

 

 

Maceió/AL, 06 de março de 2020
 

Lindineide Cardoso
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

 
 

Audeir Peixoto 
Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR

 
Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira

Estagiária SEGEC 
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 09/03/2020, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 09/03/2020, 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
0665646 e o código CRC 3AD70768.

0001005-55.2020.6.02.8000 0665646v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. Objeto

Realização de manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais, conforme as
exigências contidas em Termo:

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade
para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze)
paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de
Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação:
1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede
admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade de
Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme
exigências contidas neste TR.

2. Valor 
Estimado:

Os custos devem ser realizados através de pesquisa de
preços a ser realizada pela SEIC.

3. Descrição dos
Itens

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade
para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze)
paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de
Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação:
1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede
admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade de
Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

4. Justificativa
Contratação de empresa especializada como forma de
garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado no
Edifício-Sede deste Tribunal, proporcionando condições
ideais de funcionalidade e segurança nos deslocamentos.

As proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar o
elevador existente no edifício sede deste Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, para perfeito conhecimento do objeto
licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes
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5. Condições
Gerais

licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes
para possível retirada e reinstalação de equipamentos, em
companhia de servidor lotado na SMR designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, durante o horário de
expediente do Tribunal;

A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita por
técnico credenciado da proponente interessada;

O método, tecnologia, tipo e quantitativo de materiais
empregados, bem como a solução utilizada pela
CONTRATADA deverão ser adequados e suficientes à
perfeita execução dos serviços previstos neste Termo e ao
seu objetivo;

A conclusão dos serviços previstos neste Termo não exime
o prestador de responder pelos vícios aparentes e/ou
ocultos segundo disposições legais e deste instrumento,
bem como normas de proteção ao consumidor.

No preço estarão inclusos todos os encargos e
tributos incidentes na contratação além de eventuais
despesas de deslocamento. 

6. Local de
Execução

Os serviço deverão ser executados no edifício sede deste
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de
Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900. 

7. Unidade
Fiscalizadora Seção de Manutenção e Reparos TRE-AL

8. Unidade
Gestora Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

 

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
 

Audeir Peixoto 
Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR

 
 

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira 
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Estagiária SEGEC 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 09/03/2020, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 09/03/2020, 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
0665649 e o código CRC 47D1F61B.

0001005-55.2020.6.02.8000 0665649v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2020.
À SEIC.
 
Senhor Chefe de Seção,
 
Considerando os Estudos Preliminares (0665646) e

o Termo de Referência SEGEC (0665649), encaminho os
presentes autos para instrução preliminar.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 12/03/2020, às 20:48, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0667431 e o código CRC 52B69484.

0001005-55.2020.6.02.8000 0667431v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2020.
À SEGEC
 
À pedido. Para análise da necessidade de exigência de qualificação técnica
para a empresa prestadora do serviço de manutenção preventiva e corretiva
dos elevadores pertencentes a este Tribunal, tendo em vista que a exigência
constou no termo de referência originário da referida contratação no ano de
2015, evento 0155490, item 04 - Da qualificação técnica:
 
As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste termo
de referência deverão apresentar:
 
a) Certidão do CREA, comprovando que a empresa possui em seu quadro
técnicos habilitados a executaremos serviços previstos neste termo;
b) Atestado(s) de Capacidade Técnica;
c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da empresa
proponente o profissional, detentor de atestado de responsabilidade técnica.
 
Respeitosamente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 13/03/2020, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/03/2020, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0667688 e o código CRC FA97CB17.

0001005-55.2020.6.02.8000 0667688v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. Objeto

Realização de manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais, conforme as
exigências contidas em Termo:

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade
para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze)
paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de
Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação:
1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede
admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade de
Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme
exigências contidas neste TR.

2. Valor 
Estimado:

Os custos devem ser realizados através de pesquisa de
preços a ser realizada pela SEIC.

3. Descrição dos
Itens

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade
para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze)
paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de
Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação:
1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede
admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade de
Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

4. Justificativa
Contratação de empresa especializada como forma de
garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado no
Edifício-Sede deste Tribunal, proporcionando condições
ideais de funcionalidade e segurança nos deslocamentos.

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA,
relativa ao exercício de 2020, comprovando que a empresa
possui em seu quadro técnicos habilitados a executarem os
serviços previstos neste Termo;
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5. Qualificação
Técnica

serviços previstos neste Termo;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente
registrados no CREA da Região, expedido(s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado para a qual a empresa
e o profissional, que deterá a responsabilidade técnica
desta licitação, tenha prestado serviço compatível em
características e quantidades com o objeto deste Termo,
assim considerados serviços de manutenção preventiva e
corretiva em elevadores similares aos instalados no TRE/AL
em quantidade e capacidade, com duração mínima de pelo
menos 12 meses consecutivos;

c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da
empresa proponente o profissional, referido no item 4,
subitem “a”, detentor de atestado de responsabilidade
técnica desta licitação. Esta comprovação deverá ser feita
com a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de
sócios, do Contrato social com as respectivas alterações.

a) A empresa contratada deverá, no momento da
manutenção preventiva ou corretiva, executar os devidos
testes, lubrificações, regulagens, limpezas, ajustes e
reparos necessários, incluindo a substituição de qualquer
parte/peça eletrônica, mecânica, hidráulica ou de
acabamento, sem exceção; essa substituição será realizada
numa base de troca por outra nova e original, de forma a
manter as características originais dos elevadores,
tornando-se a parte substituída propriedade da
CONTRATADA;

b) O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo
da CONTRATADA, assim como a aplicação de quaisquer
materiais complementares necessários aos trabalhos, tais
como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes,
graxas, fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza,
isolantes, etc., que correrão às expensas da empresa
contratada;

c) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada,
estando o serviço em conformidade com as condições e
exigências contratadas, o FISCAL atestará, na forma e
prazo estabelecidos neste Termo, a execução e conclusão
do serviço prestado, sem o que as obrigações da
CONTRATADA não serão dadas por concluídas pela
CONTRATANTE.

6.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA

a) A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer
procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras
e defeitos dos elevadores, conservandoos em perfeito
estado de uso, de acordo com os manuais e normas
técnicas específicas, incluindo as trocas autorizadas de
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6. Descrição dos

peças que se fizeram necessárias ao seu bom
funcionamento. Os serviços de manutenção preventiva
serão executados mensalmente;

b) Os serviços de manutenção preventiva deverão ser
executados por técnicos da CONTRATADA, mensalmente,
em horário compatível com o expediente deste Tribunal,
sob supervisão de fiscal designado pelo CONTRATANTE;

c) A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos
componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos,
regulagens, ajustes, lubrificações, limpezas, testes e
correções necessárias ao perfeito, econômico e seguro
funcionamento dos elevadores;

d) A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção
preventiva em todos os componentes dos elevadores,
entre eles: relês, chaves, contadores, conjuntos eletrônicos
e demais componentes dos armários de comando seletor,
redutor, polia, rolamento, mancais de motor e gerador,
limitador de velocidade, aparelho seletor, fita, pick-up,
cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos
de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança,
contrapeso, para-choques, polias diversas, rampas
mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos
em geral, fechadores, trincos, fixadores, tensores,
corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais
equipamentos, casas de máquinas e poço, procedendo às
verificações, regulagens, ajustes, lubrificações, limpezas,
testes e correções, a fim de proporcionar funcionamento
perfeito, econômico e seguro dos elevadores;

e) Para cada manutenção preventiva realizada, a
CONTRATADA deverá elaborar Relatório de Manutenção, a
ser entregue ao(s) servidor(es) que a Administração
nomear como FISCAL(IS) do contrato, contendo check-list
com informações de todos os itens que compõem os
elevadores e atual situação, devendo ser informado
também a data de realização da manutenção, situação
operacional dos elevadores, itens com defeito, peças e
materiais substituídos, identificação do técnico que realizou
a manutenção, entre outros;

f) As peças de reposição utilizadas na manutenção
preventiva serão fornecidas pela empresa a ser contratada;

g) A empresa contratada deverá executar manutenção
preventiva em intervalos obrigatoriamente não superiores a
01 (um) mês nos elevadores, realizando as
verificações/testes, bem como os demais que julgar
necessários para mantê-los em perfeito estado de
funcionamento e perfeita condição de segurança;

h) A Manutenção Preventiva deverá ser realizada, desde
que acordada com antecedência mínima de 48 (quarenta e
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Serviços que acordada com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas, no período de segunda a sextafeira, no horário
de funcionamento do TRE/AL.

6.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA

a) A empresa contratada deverá realizar os serviços de
assistência corretiva e de plantão por meio do envio de
profissional técnico ao prédio deste Tribunal, a pedido da
CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras
providências, tantas vezes quantas forem necessárias,
preenchendo, na ocasião, uma Ordem de Serviço, onde
deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da
instalação, defeito reclamado, solução apresentada, relação
de peças substituídas, data e horários inicial e final do
serviço, além da identificação do técnico que prestou o
atendimento, sendo que uma via da Ordem de Serviço
deverá permanecer com o fiscal designado por este
Tribunal;

b) Os serviços de manutenção corretiva serão executados
sempre quando solicitados pelo TRE/AL, em função da
ocorrência de quebras ou da constatação de mau
funcionamento dos elevadores, e consistirão de todos os
procedimentos necessários a colocá-los em seu perfeito
estado de uso, compreendendo, inclusive, as necessárias
substituições de peças, ajustes e reparos, em consonância
com os manuais e normas técnicas específicas, além das
descritas neste Termo;

c) Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição
deverá ser nova, original e garantida pelo prazo mínimo de
06 (seis) meses;

d) A empresa responsável pela manutenção deverá atender
aos chamados para manutenção corretiva
independentemente das datas marcadas para manutenção
preventiva;

e) Os serviços de manutenção corretiva somente serão
aceitos pelo TRE/AL quando os equipamentos atingirem o
funcionamento ideal especificado nos manuais técnicos
correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos;

f) A manutenção corretiva deverá ser realizada no período
de segunda a sextafeira, preferencialmente, durante o
horário de funcionamento do Tribunal, para recolocação
dos equipamentos em funcionamento normal ou outras
providências. Os chamados deverão ser atendidos em até
2 (duas) horas, após a solicitação técnica que será feita por
telefone. Independentemente do defeito, a regularização
deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a partir
da comunicação da inoperância;

g) Caso não haja a possibilidade de cumprimento da
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obrigação no prazo estabelecido acima, deverá a empresa
colocar os elevadores em funcionamento em prazo não
superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do
encerramento das 12 (doze) horas iniciais, se for o caso,
mediante substituição provisória da parte defeituosa por
outra similar, desde que afastados os riscos de
agravamento posterior do problema ou de diminuição da
vida útil dos elevadores e asseguradas a segurança do
pessoal e das instalações do CONTRATANTE;

h) Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a
CONTRATADA de tudo lavrará relatório circunstanciado que
será entregue ao fiscal no final do atendimento. No
relatório, além de firmar declaração de que a solução
provisória não acarretará qualquer espécie de risco aos
elevadores e à CONTRATANTE, deverá constar a justificativa
para o procedimento adotado, bem como a previsão de
retorno dos elevadores às suas características originais,
cujo prazo máximo fica desde já estipulado em 07 (sete)
dias, quando só então o serviço será dado por concluído;

i) Deverá ser realizado atendimento de plantão no período
de segunda a sextafeira, durante o horário de
funcionamento do Tribunal, e aos sábados, domingos e
feriados em período integral, para normalização inadiável do
funcionamento dos elevadores, aplicando todo o material
necessário e existente em estoque de emergência; caso
haja a necessidade de utilização de componente não
existente em estoque de emergência e/ou serviços de
oficina, a normalização de funcionamento darse-á a partir
do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos
elevadores e em seu horário normal de atendimento. Os
chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas
após a solicitação de assistência.

7. Condições
Gerais

As proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar o
elevador existente no edifício sede deste Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, para perfeito conhecimento do objeto
licitado, inclusive inteirar-se das condições físicas existentes
para possível retirada e reinstalação de equipamentos, em
companhia de servidor lotado na SMR designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, durante o horário de
expediente do Tribunal;

A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita por
técnico credenciado da proponente interessada;

O método, tecnologia, tipo e quantitativo de materiais
empregados, bem como a solução utilizada pela
CONTRATADA deverão ser adequados e suficientes à
perfeita execução dos serviços previstos neste Termo e ao
seu objetivo;
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A conclusão dos serviços previstos neste Termo não exime
o prestador de responder pelos vícios aparentes e/ou
ocultos segundo disposições legais e deste instrumento,
bem como normas de proteção ao consumidor.

No preço estarão inclusos todos os encargos e
tributos incidentes na contratação além de eventuais
despesas de deslocamento.

8. Local de
Execução

Os serviço deverão ser executados no edifício sede deste
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de
Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900. 

9. Unidade
Fiscalizadora Seção de Manutenção e Reparos TRE-AL

10. Unidade
Gestora Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

 

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
 

Audeir Peixoto 
Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR

 

Roberto Jackson Gomes Leitão 

Analista Judiciário - SEGEC
 

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira 

Estagiária SEGEC 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO JACKSON GOMES LEITÃO,
Analista Judiciário, em 15/04/2020, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 15/04/2020, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 17/04/2020, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0667778 e o código CRC 5AE1BAA6.

0001005-55.2020.6.02.8000 0667778v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
À Diretoria Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.

 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa no

item 170 do Plano Anual de Contratações (0669129), o que retrata
sua pertinência com o planejamento de aquisições para o exercício,
aprovo o TR de evento 0667778, ressalvados os aspectos técnicos
envolvidos, e evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr.
Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, 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 24/04/2020, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0690911 e o código CRC 0EF3BFA8.

0001005-55.2020.6.02.8000 0690911v1
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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 abril de 2020.
Considerando a informação contida no

despacho 0690911, firmado pelo Senhor 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 pessoa
jurídica para prestação dos serviços de manutenção preventiva e
corretiva de 02 (dois) elevadores instalados no prédio da sede
administrativa deste Tribunal, tudo
conforme quantidade, características e especificações descritas
no Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/04/2020, às 17:07, 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
0692140 e o código CRC F39FD5FF.

0001005-55.2020.6.02.8000 0692140v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0692140, 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 28/04/2020, às 19:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693737 e o código CRC DDB32703.

0001005-55.2020.6.02.8000 0693737v1
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E-mail - 0694176

Data de Envio: 
  29/04/2020 13:05:00

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

Para:
    davydson.souza@otis.com
    comercialliftservice@hotmail.com
    lifttech@lifttech.com.br
    atendimento@liftservice.com.br
    elemacelevadores1@gmail.com
    elemacelevadores@gmail.com
    sgcomercioelevadores@gmail.com
    manutecnica.al@hotmail.com
    diagonalrep@hotmail.com
    manureinaldo@terra.com.br
    jibarafa@gmail.com
    manutecnica@hotmail.com
    manutecnica.al@gmail.com
    elevadoresversatil@gmail.com
    joaocosta@dibasaelevadores.com.br
    ctorres@thyssenkruppelevadores.com.br
    ctorres@tsur.com.br
    alex.jesus@otis.com
    contato@astecelevadores.com.br
    vendas@zetec.com.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - Nova Contratação- TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita de orçamento para contratação de manutenção
preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas
e originais, conforme as exigências contidas em Termo:

- 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze)
paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação:
1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta
cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme exigências contidas neste TR, em anexo.

Devendo ainda a empresa escolhida apresentar : 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA, relativa ao exercício de 2020, comprovando que a empresa possui em seu quadro técnicos
habilitados a executarem os serviços previstos neste Termo;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA da Região, expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual a empresa e o profissional, que deterá a
responsabilidade técnica desta licitação, tenha prestado serviço compatível em características e
quantidades com o objeto deste Termo, assim considerados serviços de manutenção preventiva e
corretiva em elevadores similares aos instalados no TRE/AL em quantidade e capacidade, com duração
mínima de pelo menos 12 meses consecutivos;

c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da empresa proponente o profissional, referido no
item 4, subitem a, detentor de atestado de responsabilidade técnica desta licitação. Esta comprovação
deverá ser feita com a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato social com as
respectivas alterações.

Na impossibilidade de participação, favor nos responder avisando.
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Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail: seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
antoniopinheiro@tre-al.jus.br

Telefones: 
(82)98137-0017
(82) 2122-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0667778.html
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[seic] RES: Solicitação de Orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - Nova
Contratação- TRE-AL

Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Qui, 30/04/2020 11:25
Para:  antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>

Bom dia,
Agradecemos vossa consulta, porém lamentamos informar que só estamos atuando
em algumas cidades do estado de Pernambuco.

Atenciosamente,
João Costa

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: quarta-feira, 29 de abril de 2020 13:05
Para: davydson.souza@otis.com; comercialliftservice@hotmail.com;
lifttech@lifttech.com.br; atendimento@liftservice.com.br;
elemacelevadores1@gmail.com; elemacelevadores@gmail.com;
sgcomercioelevadores@gmail.com; manutecnica.al@hotmail.com;
diagonalrep@hotmail.com; manureinaldo@terra.com.br; jibarafa@gmail.com;
manutecnica@hotmail.com; manutecnica.al@gmail.com;
elevadoresversatil@gmail.com; joaocosta@dibasaelevadores.com.br;
ctorres@thyssenkruppelevadores.com.br; ctorres@tsur.com.br;
alex.jesus@otis.com; contato@astecelevadores.com.br; vendas@zetec.com.br
Assunto: Solicitação de Orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - Nova
Contratação- TRE-AL

Prezados Senhores,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita de orçamento para
contratação de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes
a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme
as exigências contidas em Termo:

  - 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas
ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de
Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380
v, instalados no prédio da sede admnistrativa deste Tribunal; localizada
nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme exigências
contidas neste TR, em anexo.

Devendo ainda a empresa escolhida apresentar : 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, relativa ao exercício de 2020,
comprovando que a empresa possui em seu quadro técnicos habilitados a
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executarem os serviços previstos neste Termo;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA da
Região, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado para a
qual a empresa e o profissional, que deterá a responsabilidade técnica desta
licitação, tenha prestado serviço compatível em características e
quantidades com o objeto deste Termo, assim considerados serviços de
manutenção preventiva e corretiva em elevadores similares aos instalados no
TRE/AL em quantidade e capacidade, com duração mínima de pelo menos 12 meses
consecutivos;

c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da empresa proponente o
profissional, referido no item 4, subitem “a”, detentor de atestado de
responsabilidade técnica desta licitação. Esta comprovação deverá ser feita
com a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato social
com as respectivas alterações.

Na impossibilidade de participação, favor nos responder avisando.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL CNPJ
nº: 06.015.041/0001-38

E-mail: seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
antoniopinheiro@tre-al.jus.br

Telefones: 
(82)98137-0017
(82) 2122-7711/7712
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[seic] Solicitação de Orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - Nova
Contratação- TRE-AL

Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Qui, 30/04/2020 11:30
Para:  antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>

Bom dia!

Acusamos recebimento e na oportunidade informamos que não temos interesse em participar
desta cotação, pois não atuamos neste estado e região.
No intuito de ajudar com o processo; encaminhamos o e-mail, para uma empresa parceira que
atua no estado e os mesmos, encaminharão orçamento.

desde já agradecemos o contato e desejamos sucesso no processo.

Atte.
-
Denize Sena
Coord. Administrativo
Fone: (081) 9 99430111

Em qua., 29 de abr. de 2020 às 13:05, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados Senhores,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita de orçamento para contratação de
manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais, conforme as exigências contidas em Termo:

  - 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14
(quatorze) paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do
Motor: 15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede admnistrativa
deste Tribunal; localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377,
Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme exigências contidas neste TR, em
anexo.

Devendo ainda a empresa escolhida apresentar : 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA, relativa ao exercício de 2020, comprovando que a empresa possui em seu
quadro técnicos habilitados a executarem os serviços previstos neste Termo;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA da Região, expedido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual a empresa e o profissional, que
deterá a responsabilidade técnica desta licitação, tenha prestado serviço compatível em
características e quantidades com o objeto deste Termo, assim considerados serviços de
manutenção preventiva e corretiva em elevadores similares aos instalados no TRE/AL em
quantidade e capacidade, com duração mínima de pelo menos 12 meses consecutivos;
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c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da empresa proponente o profissional,
referido no item 4, subitem “a”, detentor de atestado de responsabilidade técnica desta licitação.
Esta comprovação deverá ser feita com a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios,
do Contrato social com as respectivas alterações.

Na impossibilidade de participação, favor nos responder avisando.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail: seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
antoniopinheiro@tre-al.jus.br

Telefones: 
(82)98137-0017
(82) 2122-7711/7712

-- 

E-mail NEGATIVA - Empresa Versátil (0695132)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 36

mailto:seic@tre-al.jus.br
mailto:antoniomatias1977@hotmail.com
mailto:antoniopinheiro@tre-al.jus.br


Proposta Empresa Elemac (0697147)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 37



Anexo Atestados e Documentação empresarial - Elemac (0697148)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 38



Anexo Atestados e Documentação empresarial - Elemac (0697148)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 39



Anexo Atestados e Documentação empresarial - Elemac (0697148)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 40



Anexo Atestados e Documentação empresarial - Elemac (0697148)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 41



Anexo Atestados e Documentação empresarial - Elemac (0697148)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 42



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 692857/2020
Emissão: 04/05/2020

Validade: 02/08/2020

Chave: AW03y

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ELEMAC - ELEVADORES LTDA

CNPJ: 04.722.126/0001-20

Registro: 0000002379

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 40.000,00

Data do Capital: 19/11/2007

Faixa: 1

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: A SOCIEDADE  TERÁ POR OBJETIVO SOCIAIS - MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES, ESCADAS
ROLANTES, E EQUIPAMENTOS AFINS. - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA ELEVADORES.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA CARLOS GOMES DA SILVA, 170, LOT. STELLA MARIS, QUADRA 24, JATIÚCA, MACEIÓ, AL, 57036450

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/03/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000002110EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FERNANDO ANTONIO PORTO GUSMAO

Registro: 1804843008

CPF: 036.449.954-00

Data Início: 12/03/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO N° 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FERNANDO ANTONIO PORTO GUSMAO

CPF: 036.449.954-00

Função: SOCIO E RESP TECNICO

Sócio: CRISTIANE GOMES FERREIRA GUSMÃO

CPF: 036.114.604-35

Função: EMPRESARIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: AW03y
Impresso em: 04/05/2020 às 08:43:29 por: adapt, ip: 177.158.137.34
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S Í N D I C O 

C R E A - A L 
i n t e g r a a Certidão d e A c e r v o 
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Assessora í e c . - d 
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CREA / AL 
Co n se l h ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA F í s g i c n a l d e En g e n h a r i a s A u r o n o í T i í a d e A l ag o as 

l V E B - 7 2 í 7 C l ; 2 0 1 2 

C E R TI D Ã O DE ACERVO TÉ C N Í C O 

C E R T I D Ã O : WiHB - 72470  /  2012  

PROTOCOLO : PRO0001851C12  

DATA DE E M I S S Ã O : 24/ 01/ 2012  
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t n i c u m p r i r o e - . ío ao dspoato n a . e so i u ç à o 1025. da  1 2 / 1 0 / 2 0 0 9  t jo CONFEA. CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA í •  s q..-» o Pco-, . .v-aiiftcado regist rou a(s) An o i a ç â o c c e s •  ce 

Ríso s f - sa b i l i c t e ^ M ís i Té c n i c a í s ) - ARTs o o r s i a n i e í s i da Presente C E R T í D Â O ' .í -..c ; . ; :;.i-p,' 0"Hr : - -  . . è c o n c : i j sâ o dais) obrais) e' ou s e r v i ç o f s i indioadois) 

Nome 0 0 Profissior,? ! . FERNANDO A l ^ í TON I O . ° O R TO G U S M Ã O 

Can.&a 1804S43008XX.KX 

CPF : v)-i644995400 

grser^ rsi ro M e c â n i c o 

P i c - Gf S t L . a ç â Qf c a s ) 

ART: Q00l8OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- »84í e0S60012O2 "  '  :v3frr:al 

f f t ç - s r a á a e-̂ ^  •  10 .' U1/ 2Ci2 
Çf . i xa d s em : 2 4 A - j 1 . ' 2 0 1 2 

E i s t e . eç o 3S Obra . R .«VNTONIO SATURNINO MENDONÇA 9 9 . JA TH JC . » . - - L 
P' : ; . p r . e«1 o . r , O f í 0 0 M H i , O E D P A U L CEZANNE 
& - j ; resa El EM AC - E L E V A C C R E S LTDA. 
Gc - i t r a ú - . i e •  COf i : ;Of . l iNiO EO PAOL CEZANNE 

A; i w< 3 «(i sí i í l 

PIRECí^ O 

EGi í ^ t C i CS D E ALVENARiAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P!  fV.iS RESIDENCIAIS 
D i m e n s ã o j o Tr.= ,te»' iQ : 2 .0 0 uM iDADES 

: i € R V ! Ç C Ç D E M AN t ' TYEN Ç. ÃO PREVENTICA E CORRETiVA E M 0 2 ELEV/ y30RE.~  - S S: . . | Í ^ . : : LHR CAPACI O. AD E OE 0 6 P ES S O A S , COV.A.\ DC 

sLETROKICO M^COr.' C DE 3 2 VELOCIDADES PERCURSO : 30 M  iNDlCADOSHà DE c CASihS > G r A I S MOTOR EL ET R I CC DE 7 . 5 CV-380 V . 

" • RipASiCCi 

E nada ipsis iendo sido r Eí u e r i d o . expedimos a orssente C E R TI D . Ã C DE ACERVO TÉ C l i iCO com ai%] r a s p e c u va í s ) ba i x;:S; oe AST:s; s, e-: 

í T £ S T A 0 O ; 3 , D E C . _ A R A Ç A O ( 6 s s ) 6.' ou C E R Tl D Ã O í õ s s j em anexo como parte int& giants is r r i es i t i í , somente os ser\ ííços a q u ê sa refereTi as a-j 

Frc^ ssionai acima c i t ó ú c dsvidarreree ohancsiaaa. que vai dalads f assinada, por quer' , de cire;tc 

And ráCl i i í i f í -< fa^ \ f e 
Ctyéfe do DRC/ ART 

Mat. 63  

Nina Katia Sampaio de Rossiíer 
Civil-RHp' n<' 02Q244752-9 

Aõ s e s s o r a Té c n i c a 

« J3 D.'. Osea/ 36 Sa.;.-! ,;." » ' =S,O.' ,WÍC6HV«L 57007-5)5 
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C R E A - A t 
Integra a Certidão de Acervo 

Técnico 

- INÓCUO ISOLADAM ENTE 

Eng» Civil - CREA NM135-D/AL 
Assessora Técnica 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos para os devidos fins, que a empresa E L E M A C - A S S I S T Ê N C I A 

TÉCNICA DE ELEVADORES L T D A , sita a R. Maria Ester C. Barros n° 246 -salas- 03 e 

04 - Jatiúca - Maceió - A L , inscrita no CNPJ n° 04.72,126/0001-20 executou Manutenção 

Preventiva e Corretiva em nossos 03 elevadores eletro- mecânicos, de passageiros, marca 

OTIS, capacidade 16 passageiros, 06 paradas (T, 1° à 5°), máquina de tração acionada por 

motores de corrente continua, capacidade 29 HP ; gerador de 15 kw, 380 V C A / 160 VCC, 

portas de cabina com saídas opostas, no período de junho de 2003 até 30 de novembro de 

2005, nada havendo que desabone sua conduta técnica e moral. 

Maceió, 23 de Fevereiro de 2006 

Edvaldo Monteiro Lisboa 

Engenheiro da Manutenção /HUPAA 

Cng.* Etfvaléd Monteiro Lfsboa 
Unidad* da Engenharia e iVanutencã* 

Haapital Univarsitári* - Ut̂ Al 
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CERTIDÃO DE A C E R V O TÉCNICO 
C.A.T. n*» 081/2006 

Consoante o artigo da Resolução n." 317 de 31 de outubro de i986. do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONPF.A. e tendo em vista o 
despacho do Presidente do CREA/AL, exarado na petição n.'' 0987 de 02 de março de 
2006 de Fernando Antônio Porto Gusmão, CERTIFICAMOS que encontram-se 
registrados sob Anotação de Responsabilidade Técnica números 054530 04 de 
novembro de 2003 e 096023 de 02 de março de 2006, referentes à execução pelo 
Engenheiro Mecânico FERNANDO A N T Ô N I O PORTO G U S M Ã O , CP. n.''*4169-D. 
expedida peio CREA/PE, visado neste Conselho sob n" 0139/00. atualmeníe 
Responsável Técnico peia Empresa ELExMAC - ASSISIÊNCIA TÉCNICA DE 
ETEVADORES LTDA, registrada neste Conselho sob n̂ ' 2110. o ser\'iço de 
Engenharia Mecânica, referente à: " 1 - Manutenção Preventiva e Corretiva de 03 
(três) Elevadores Otis, localizado na Avenida Louriva! Melo Mota, s/n, Tabuleiro 
dos Martins, Maceió - AL. 2 - Manutenção Preventiva e Corretiva em 02(doís) 
Elevadores Marca SUR, localizado na Rua Pedro Jorge Melo e Silva, n" 79, Maceió 
- A L . " Cujas cópias xerografedas dos Atestados de Capacidade Técnica. \o anexas, 
conferidas e autenticadas pela Assessoria Técnica do CREA/AL. fezendo parte 
integrante desta como se transcritas fossem. E nada mais constando e nem me lendo 
sido pedido. Eu, Andréa Lima da Silva, Âssi.stente Administrati\-o, digitei a presente 
Certidão, que vai datada e assinada por mim e devidamente visada pela Assessora 
Técnica do CREA/AL, Engenheira Civil Sra. Nina Kátia Sampaio de Rossiter. por 
delegação de competência através da Portaria n." 002/2006 de 02 de Janeiro de 2006. 

Maceió, 02 de março de 2006. 

iâicscczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A!«xândre Pontes Mafiniic 
tiertnfí Cpífícieital • CR£A/*L 

M atricula 129 '  
Rua Dr. Osvaido Sarmento 22, Faroi - C tP; 67051-510 - Maceió - Alagoas - Brasíi 

FAX / PABX / TELECREAt {0xx82) 2123-0866 
wvw.erea-aiorq.br/eTea-aifficrea-aiofsbr 
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E-mail - 0697156

Data de Envio: 
  04/05/2020 13:16:17

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

Para:
    davydson.souza@otis.com
    comercialliftservice@hotmail.com
    lifttech@lifttech.com.br
    atendimento@liftservice.com.br
    sgcomercioelevadores@gmail.com
    manutecnica.al@hotmail.com
    diagonalrep@hotmail.com
    manureinaldo@terra.com.br
    jibarafa@gmail.com
    manutecnica@hotmail.com
    manutecnica.al@gmail.com
    joaocosta@dibasaelevadores.com.br
    ctorres@thyssenkruppelevadores.com.br
    ctorres@tsur.com.br
    alex.jesus@otis.com
    contato@astecelevadores.com.br
    vendas@zetec.com.br

Assunto: 
  Solicitação de Orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - Nova Contratação- TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita de orçamento para contratação de manutenção
preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas
e originais, conforme as exigências contidas em Termo:

- 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze)
paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação:
1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta
cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme exigências contidas neste TR, em anexo.

Devendo ainda a empresa escolhida apresentar : 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA, relativa ao exercício de 2020, comprovando que a empresa possui em seu quadro técnicos
habilitados a executarem os serviços previstos neste Termo;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA da Região, expedido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual a empresa e o profissional, que deterá a
responsabilidade técnica desta licitação, tenha prestado serviço compatível em características e
quantidades com o objeto deste Termo, assim considerados serviços de manutenção preventiva e
corretiva em elevadores similares aos instalados no TRE/AL em quantidade e capacidade, com duração
mínima de pelo menos 12 meses consecutivos;

c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da empresa proponente o profissional, referido no
item 4, subitem a, detentor de atestado de responsabilidade técnica desta licitação. Esta comprovação
deverá ser feita com a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato social com as
respectivas alterações.

Na impossibilidade de participação, favor nos responder avisando.

Atenciosamente.
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Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações-SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

E-mail: seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
antoniopinheiro@tre-al.jus.br

Telefones: 
(82)98137-0017
(82) 2122-7711/7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0667778.html
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[seic] Solicitação de Orçamento - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - Nova
Contratação- TRE-AL

Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Ter, 05/05/2020 17:42
Para:  antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>

Olá, 

Não atendemos as necessidades de vocês. 

Atenciosamente

Em 29/04/2020 13:05, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezados Senhores, 
 
Nosso Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita de orçamento 
para contratação de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores 
pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e 
originais, conforme as exigências contidas em Termo: 
 
  - 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito) 
pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas, comando: LC 
B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação: 
1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede admnistrativa 
deste Tribunal; localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. 
 
Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme exigências 
contidas neste TR, em anexo. 
 
Devendo ainda a empresa escolhida apresentar :  
 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, relativa ao exercício de 
2020, comprovando que a empresa possui em seu quadro técnicos 
habilitados a executarem os serviços previstos neste Termo; 
 
b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA 
da Região, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado para a qual a empresa e o profissional, que deterá a 
responsabilidade técnica desta licitação, tenha prestado serviço 
compatível em características e quantidades com o objeto deste Termo, 
assim considerados serviços de manutenção preventiva e corretiva em 
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elevadores similares aos instalados no TRE/AL em quantidade e 
capacidade, com duração mínima de pelo menos 12 meses consecutivos; 
 
c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da empresa 
proponente o profissional, referido no item 4, subitem “a”, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica desta licitação. Esta 
comprovação deverá ser feita com a apresentação da cópia da CTPS ou 
no caso de sócios, do Contrato social com as respectivas alterações. 
 
Na impossibilidade de participação, favor nos responder avisando. 
 
Atenciosamente. 
 
 
Antonio Matias de Pinheiro Júnior 
Seção de Instrução de Contratações-SEIC 
 
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38 
 
E-mail: seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
antoniopinheiro@tre-al.jus.br 
 
Telefones:  
(82)98137-0017 
(82) 2122-7711/7712 
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: instalação / manutenção - elevadores R$ 3.854,75

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5.392,13

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, dos
ELEVADORES DE PASSAGEIROS E CARGA E PLATAFORMAS DE
ACESSIBILIDADE instalados em prédios do Campus Recife (Campus Joaquim
Amazonas, Memorial de Medicina e Faculdade de Direito), excluído o Hospital
das Clínicas, prédio da antiga sede da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste e Centro Acadêmico de Vitória da UFPE, abrangendo mão de obra,
emprego de ferramentas, ferramental, equipamentos, insumos, materiais de
reposição imediata e fornecimento de peças e componentes genuínos,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos..

Descrição: Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta -
Cargas / Plataforma / Escadas - Serviço e Manutenção preventiva, preditiva
e corretiva em Elevador de Passageiros Otis Elevadores GEN2 S/ Casa de
Máquinas, 06 paradas, 13 passageiros Conforme Anexo I do Termo de
referência. Por 12 meses.

CatSer: 3557 - Instalação , manutenção - elevadores, escadas rolantes, mon-ta - cargas
, plataforma , escadas

Data: 21/11/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1192019 / UASG:153080

Lote/Item: 5/22

Ata: Link Ata

Adjudicação: 12/12/2019 11:22

Homologação: 13/12/2019 11:14

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : PE

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

11.836.848/0001-71
* VENCEDOR *

DIBASA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA R$ 5.392,13

Relatór io gerado no dia 11/05/2020 13:08:09  ( IP:  179.235.187.157)

Relatório de Cotação: 0001005-55.2020.6.02.8000 - Manutenção de Elevadores

Pesquisa realizada entre 11/05/2020 13:07:24 e 11/05/2020 13:06:03

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) instalação / manutenção - elevadores 3 1 Unidade 3854,75 R$ 3.854,75

Valor Global: R$ 3.854,75

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas, comando: LC 
B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede a
dmnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. Incluindo a repo
sição de peças novas e originais, conforme exigências contidas neste TR.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviço e Manutenção preventiva, preditiva e corretiva em Elevador de Passageiros Otis Elevadores GEN2 S/ Casa de Máquinas, 06 paradas, 13 pass
ageiros Conforme Anexo I do Termo de referência. Por 12 meses.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PE Recife R CLAUDINO DOS SANTOS, 326 JORGE LUIZ BARBOSA DA COSTA (81) 3428-6510 dibasa@dibasaelevadores.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.673,33

Órgão: Ministério Público do Estado do Pará

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados
de manutenção preventiva e corretiva, incluído o fornecimento e emprego de
peças, componentes e insumos, sem ônus para este Órgão Ministerial, em 01
(um) elevador de passageiros da marca OTIS, modelo A-GNC-0810-9A-MD
(elevador sem casa de máquinas e com drive regenerativo), instalado no Prédio-
Sede das Promotorias de Justiça de Icoaraci.

Descrição: Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta -
Cargas / Plataforma / Escadas - Prestação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva, incluído o fornecimento e emprego, sem
ônus para este Órgão Ministerial, de peças, componentes e insumos, em 01
(um) elevador de passageiros da marca OTIS, modelo A-GNC-0810-9A-MD
(elevador sem casa de máquinas e com drive regenerativo), instalado no Prédio-
Sede das Promotorias de Justiça de Icoaraci. Inclui: mão-de-obra, peças,
insumos, conjuntos de motor, máquina de tração e cada um de seus
componentes, cabos de aço, estruturas e os revestimentos dos quadros de
comando, portas dos andares e cada um de seus componentes, portas de
cabine e cada um de seus componentes, forro da cabine, e ainda, os materiais
necessários à limpeza e lubrificação, bem como todo ferramental necessário à
manutenção em geral;

CatSer: 3557 - Instalação , manutenção - elevadores, escadas rolantes, mon-ta - cargas
, plataforma , escadas

Data: 18/12/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:702019 / UASG:925980

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.489.015/0001-65
* VENCEDOR *

AMG CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - EPP R$ 1.673,33

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluído o fornecimento e emprego, sem ônus para este Órgão Ministerial, de peças, c
omponentes e insumos, em 01 (um) elevador de passageiros da marca OTIS, modelo A-GNC-0810-9A-MD (elevador sem casa de máquinas e com drive regenera
tivo), instalado no Prédio-Sede das Promotorias de Justiça de Icoaraci. Inclui: mão-de-obra, peças, insumos, conjuntos de motor, máquina de tração e cada um d
e seus componentes, cabos de aço, estruturas e os revestimentos dos quadros de comando, portas dos andares e cada um de seus componentes, portas de ca
bine e cada um de seus componentes, forro da cabine, e ainda, os materiais necessários à limpeza e lubrificação, bem como todo ferramental necessário à man
utenção em geral.                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Belém TV MAURITI, 2809 Wagner Fernandes Campos de Resende (91) 3246-0106 conserp@conserpelevadores.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.498,80

Órgão: MUNICIPIO DE UBERABA / (2) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Data: 24/01/2020 13:00
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Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR DA
MARCA OTIS COMPANY, INSTALADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
“BERNARDO GUIMARÃES”, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -
SEMED.

Descrição: MANUTENCAO DE ELEVADORES - 01 sv PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE01 (UM) ELEVADOR DA MARCA
OTIS COMPANY:- COM CAPACIDADE PARA 600 (SEISCENTOS) QUILOS;- 08
(OITO) PASSAGEIROS;- COM 05 (CINCO) PARADAS;- COM 02 (DUAS)
ENTRADAS;- INSTALADO NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA BERNARDO
GUIMARÃES.

Modalidade: Pregão

S R P : NÃO

Identif icação: NºLicitação:800326

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 31/01/2020 17:13

Homologação: 31/01/2020 17:13

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.658.360/0001-39
* VENCEDOR *

ATENAS ELEVADORES LTDA - ME R$ 4.498,80

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) elevador da marca Otis Company, instalado na Biblioteca Pública Municipal
 BernardoGuimarães, em atendimento à Secretaria de Educação [SEMED].                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
SP Barretos AVENIDA JOAO BATISTA DA ROCHA, 2040 William Gonçalves da Silva (11) 3269-5162 atenas@atenasselevadores.com.br
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0010774-24.2019.6.02.8000 Unidade 1 2

Fontes de Consulta

Empresa Elemac 1.500,00 -1.766,07 1.500,00

5.392,13 2.126,07 Desconsiderado

1.673,33 -1.592,74 1.673,33

4.498,80 1.232,74 4.498,80

52,35%

A Planilha  pode ser utilizada 3.266,07 1.709,94 2.557,38

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

2.557,38 5.114,75

3

Auditoria das Urnas Eletrônicas (Votação Paralela). 
Eleições 2020.

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 

BP Empresa DIBASA COMERCIO E 
SERVICOS TECNICOS LTDABP AMG CONSERP MANUTENCAO 
DE ELEVADORES LTDA – EPPBP Empresa ATENAS ELEVADORES 
LTDA – ME

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de contratação de manutenção

preventiva e corretiva dos 02 (dois)elevadores pertencentes a este
Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme
especificações constantes no termo de referência 0667778.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho de vossa senhoria ,
evento 0693737.

 
Feito ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e enviadas várias
solicitações de cotação as empresas do ramo eventos 0694176 e
0697156, obtivemos algumas respostas negativas eventos 0695131,
0695132 e 0698643 e apenas uma proposta da empresa Elemac,
atual contratada deste tribunal evento 0697147, de posse de todos
estes dados, chegamos a planilha estimativa de preço 0701695, e ao
valor mensal de manutenção para 02(dois) elevadores de R$5.114,75
e  Valor global para 12 meses de contratação de R$61.377,00
(sessenta e um mil trezentos e setenta e sete reais).

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013,
com ampla participação na competição, face a natureza da
contratação.

 
Informamos, por fim, os números dos CATSER: 3557.
 
À deliberação superior.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/05/2020, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701699 e o código CRC B6F2788B.

0001005-55.2020.6.02.8000 0701699v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0701699, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/05/2020, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701889 e o código CRC 5973CA8B.

0001005-55.2020.6.02.8000 0701889v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
À COFIN, para reserva de crédito, considerando o

valor mensal estimado (doc. 0701699), contado do dia
imediatamente posterior ao término da vigência da atual
contratação, isto é, dia 23/09/2020 (vide doc. 0653632).

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/05/2020, às 18:37, 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
0702128 e o código CRC C08AF668.

0001005-55.2020.6.02.8000 0702128v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0702128).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/05/2020, às 20:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702211 e o código CRC C3552CD3.

0001005-55.2020.6.02.8000 0702211v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
  12/05/20  15:27                                      USUARIO : ESMERALDO      
  DATA EMISSAO    : 12Mai20                            NUMERO  : 2020PE000147   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SMR. RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DE ELEVA
  DORES  DO TRE-AL. ESTIMATIVA SEIC DOC. 0701699                                
  PROC. 0001005-55.2020.6.02.8000                                               
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339039 070282 IEF MANPRE                16.708,18
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   12Mai20   15:26
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 12/05/2020, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702596 e o código CRC 04825526.

0001005-55.2020.6.02.8000 0702596v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 147/2020.

Observação:

Memória de cálculo:

ANUAL valor
mensal valor dia data inicio data fim DIAS VALOR

 R$    
61.377,00

 R$  
5.114,75

 R$                                  
170,49 23/09/202031/12/202098  R$  

16.708,18

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 12/05/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702597 e o código CRC 43E0677F.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

PROCESSO Nº 0001005-55.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – 
LOTE ÚNICO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE 
ÚNICO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços  
continuados  de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este 
Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO, DA VIGÊNCIA E DA VISTORIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação serviços continuados  
de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, 
incluindo a reposição de peças novas e originais,  nas condições e especificações descritas 
neste edital e seus anexos. 

 

1.2. A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze) meses, 
contados da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo entre as 
partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para a Administração, 
observado o limite de 60 (sessenta) meses). 

 

1.3. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 
Edital  poderão vistoriar o elevador existente no edifício sede deste Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das 
condições físicas existentes para possível retirada e reinstalação de equipamentos, em 
companhia de servidor lotado na SMR designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, 
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durante o horário de expediente do Tribunal. 
 

13.1. A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita por técnico 
credenciado da proponente interessada. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento 
e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
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responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofertados; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

6.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

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

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global dos serviços ofertados, para 

manutenção dos dois elevadores, durante o período de vigência de doze meses, 

incluindo a reposição de peças. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
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6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  
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6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24.         Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

6.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora  licitados é de 
R$ 61.377,00 (sessenta e um mil e trezentos e setenta e sete reais), que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
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7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
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7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.24. 

7.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
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8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
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condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de 

suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  
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f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f)  caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei;  

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como   microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
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seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 

8.10.3. Qualificação técnica:  
 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, relativa ao exercício de 2020, comprovando 
que a empresa possui em seu quadro técnicos habilitados a executarem os 
serviços previstos neste edital; 

 

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA da 

Região, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual 

a empresa e o profissional, que deterá a responsabilidade técnica desta licitação, 

tenha prestado serviço compatível em características e quantidades com o objeto 

deste edital, assim considerados serviços de manutenção preventiva e corretiva 

em elevadores similares aos instalados no TRE/AL em quantidade e capacidade, 

com duração mínima de pelo menos 12 meses consecutivos; 

c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da empresa proponente 

o profissional, referido na alínea “a” acima, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica desta licitação. Esta comprovação poderá ser feita com 

a apresentação da cópia da CTPS, contrato de prestação de serviços ou no caso 

de sócios, do Contrato social com as respectivas alterações. 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 
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9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos serviços ofertados; 

d) conter o preço unitários, mensal e total de todos dos serviços ofertados. 

9.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

9.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

9.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
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será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

13.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

 

14 – DO REAJUSTE   

Minuta de edital de pregão eletrônico (0717596)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 79



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

14.1. Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor 

poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita em licitação e 

aplicando-se o índice IPCA acumulado no período. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 
Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou 

na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco 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) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

17.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

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

17.6. 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 reais e comprovados. 
 
17.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9.  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, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
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17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12.  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. 
 

17.12.1. 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 da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
17.13.  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. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias úteis, mediante o recebimento 
da Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 
 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. 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: 
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EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta do 
Contrato. 
  
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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22.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.10. 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. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

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

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 

1. Objeto 

 
Realização de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores 
pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas 
e originais, conforme as exigências contidas em Termo: 

 
a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 
(oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas, 
comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do 
Motor: 15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no 
prédio da sede admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta 
cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. 

 
Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme 
exigências contidas neste TR. 

 
2. Valor Estimado: 

 
Os custos devem ser realizados através de pesquisa de 

preços a ser realizada pela SEIC. 

 
 
 

3. Descrição dos 
Itens 

 
a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 
(oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas, 
comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do 
Motor: 15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no 
prédio da sede admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta 
cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. 

 
 

4. Justificativa 

 
Contratação de empresa especializada como forma de garantir o 
perfeito funcionamento do elevador instalado no Edifício-Sede 
deste Tribunal, proporcionando condições ideais de funcionalidade 
e segurança nos deslocamentos. 
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 elevadores similares aos instalados no TRE/AL em quantidade e 
capacidade, com duração mínima de pelo menos 12 meses 
consecutivos; 

c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da empresa 
proponente o profissional, referido no item 4, subitem “a”, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica desta licitação. Esta 
comprovação deverá ser feita com a apresentação da cópia da 
CTPS ou no caso de sócios, do Contrato social com as respectivas 
alterações. 

 
5. Qualificação 

Técnica 

 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, relativa ao exercício 
de 2020, comprovando que a empresa possui em seu quadro 
técnicos habilitados a executarem os serviços previstos neste 
Termo; 

 

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados 

no CREA da Região, expedido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado para a qual a empresa e o profissional, que 

deterá a responsabilidade técnica desta licitação, tenha prestado 

serviço compatível em características e quantidades com o objeto 

deste Termo, assim considerados serviços de manutenção 

preventiva e corretiva em  
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6. Descrição 
dos Serviços 

 

a) A empresa contratada deverá, no momento da manutenção 
preventiva ou corretiva, executar os devidos testes, lubrificações, 
regulagens, limpezas, ajustes e reparos necessários, incluindo a 
substituição de qualquer parte/peça eletrônica, mecânica, 
hidráulica ou de acabamento, sem exceção; essa substituição será 
realizada numa base de troca por outra nova e original, de forma a 
manter as características originais dos elevadores, tornando-se a 
parte substituída propriedade da CONTRATADA; 

 

b) O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da 
CONTRATADA, assim como a aplicação de quaisquer materiais 
complementares necessários aos trabalhos, tais como: 
ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, 
fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que 
correrão às expensas da empresa contratada; 

 

c) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o 
serviço em conformidade com as condições e exigências 
contratadas, o FISCAL atestará, na forma e prazo estabelecidos 
neste Termo, a execução e conclusão do serviço prestado, sem o 
que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas por concluídas 
pela CONTRATANTE. 

 
6.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

d) A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer 
procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e 
defeitos dos elevadores, conservandoos em perfeito estado de uso, 
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, incluindo 
as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu 
bom funcionamento. Os serviços de manutenção preventiva serão 
executados mensalmente; 

 

e) Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados por 
técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível 
com o expediente deste Tribunal, sob supervisão de fiscal 
designado pelo CONTRATANTE; 

 

f) A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos 
componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens, 
ajustes, lubrificações, limpezas, testes e correções necessárias ao 
perfeito, econômico e seguro funcionamento dos elevadores; 

 
A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva em 
todos os componentes dos elevadores, entre eles: relês, chaves, 
contadores, conjuntos eletrônicos e demais componentes dos 
armários  de comando seletor, redutor, polia, rolamento, mancais 
de motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho seletor, fita, 
pick-up, cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos 
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de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapeso, 
para-choques, polias diversas, rampas mecânicas e 
eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos em geral, 
fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, 
sinalizadores e demais equipamentos, casas de máquinas e poço, 
procedendo às verificações, regulagens, ajustes, lubrificações, 
limpezas, testes e correções, a fim de proporcionar funcionamento 
perfeito, econômico e seguro dos elevadores; 

g) Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA 
deverá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao(s) 
servidor(es) que a Administração nomear como FISCAL(IS) do 
contrato, contendo check-list com informações de todos os itens 
que compõem os elevadores e atual situação, devendo ser 
informado também a data de  realização da manutenção, situação 
operacional dos elevadores, itens com defeito, peças e materiais 
substituídos, identificação do técnico que realizou a manutenção, 
entre outros; 

 

h) As peças de reposição utilizadas na manutenção preventiva serão 
fornecidas pela empresa a ser contratada; 

 

i) A empresa contratada deverá executar manutenção preventiva em 
intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos 
elevadores, realizando as verificações/testes, bem como os demais 
que julgar necessários para mantê-los em perfeito estado de 
funcionamento e perfeita condição de segurança; 

 

j) A Manutenção Preventiva deverá ser realizada, desde que 
acordada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 
no período de segunda a sextafeira, no horário de funcionamento 
do TRE/AL. 

 
6.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

k) A empresa contratada deverá realizar os serviços de assistência 
corretiva e de plantão por meio do envio de profissional técnico ao 
prédio deste Tribunal, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação 
de falhas e outras providências, tantas vezes quantas forem 
necessárias, preenchendo, na ocasião, uma Ordem de Serviço, 
onde deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da 
instalação, defeito reclamado, solução apresentada, relação de 
peças substituídas, data e horários inicial e final do serviço, além 
da identificação do técnico que prestou o atendimento, sendo que 
uma via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o fiscal 
designado por este Tribunal; 

 

l) Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre 
quando solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de 
quebras ou da constatação de mau funcionamento dos elevadores, 
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e consistirão de todos os procedimentos necessários a colocá-los 
em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, as 
necessárias substituições de peças, ajustes e reparos, em 
consonância com os manuais e normas técnicas específicas, além 
das descritas neste Termo; 

 

m) Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição deverá ser 
nova, original e garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses; 

 

n) A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos 
chamados para manutenção corretiva independentemente das 
datas marcadas para manutenção preventive; 

o) Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos pelo 
TRE/AL quando os equipamentos atingirem o funcionamento ideal 
especificado nos manuais técnicos correspondentes, dentro dos 
prazos estabelecidos; 

p) A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de 
segunda a sextafeira, preferencialmente, durante o horário de 
funcionamento do Tribunal, para recolocação dos equipamentos 
em funcionamento normal ou outras providências. Os chamados 
deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a solicitação 
técnica que será feita por telefone. Independentemente do defeito, 
a regularização deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a 
partir da comunicação da inoperância; 

 

q) Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação no 
prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar os elevadores 
em funcionamento em prazo não superior a 72 (setenta e duas) 
horas, contadas do encerramento das 12 (doze) horas iniciais, se 
for o caso, mediante substituição provisória da parte defeituosa por 
outra similar, desde que afastados os riscos de agravamento 
posterior do problema ou de diminuição da vida útil dos elevadores 
e asseguradas a segurança do pessoal e das instalações do 
CONTRATANTE; 

 

r) Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA de 
tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal 
no final do atendimento. No relatório, além de firmar declaração de 
que a solução provisória não acarretará qualquer espécie de risco 
aos elevadores e à CONTRATANTE, deverá constar a justificativa 
para o procedimento adotado, bem como a previsão de retorno dos 
elevadores às suas características originais, cujo prazo máximo fica 
desde já estipulado em 07 (sete) dias, quando só então o serviço 
será dado por concluído; 

 

s) Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de 
segunda a sextafeira, durante o horário de funcionamento do 
Tribunal, e aos sábados, domingos e feriados em período integral, 
para normalização inadiável do funcionamento dos elevadores, 
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aplicando todo o material necessário e existente em estoque de 
emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente 
não existente em estoque de emergência e/ou serviços de oficina, 
a normalização de funcionamento darse-á a partir do primeiro dia 
útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horário 
normal de atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em 
até 02 (duas) horas após a solicitação de assistência. 
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7. Condições Gerais 
 

As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos 
neste Termo de Referência poderão vistoriar o elevador existente 
no edifício sede deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para 
perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das 
condições físicas existentes para possível retirada e reinstalação de 
equipamentos, em companhia de servidor lotado na SMR designado 
para esse fim, de segunda a sexta-feira, durante o horário de 
expediente do Tribunal; 

 
A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita por técnico 
credenciado da proponente interessada; 

 
O método, tecnologia, tipo e quantitativo de materiais empregados, 
bem como a solução utilizada pela CONTRATADA deverão ser 
adequados e 

 
 suficientes à perfeita execução dos serviços previstos neste Termo 

e ao seu objetivo; 

A conclusão dos serviços previstos neste Termo não exime o 
prestador de responder pelos vícios aparentes e/ou ocultos 
segundo disposições legais e deste instrumento, bem como normas 
de proteção ao consumidor. 

 
No preço estarão inclusos todos os encargos e tributos incidentes 
na contratação além de eventuais despesas de deslocamento. 

 

8. Local de Execução 

 
Os serviço deverão ser executados no edifício sede deste Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, 
Maceió - AL, 57051-900. 

9. Unidade 

Fiscalizadora 

 
Seção de Manutenção e Reparos TRE-AL 

10. Unidade Gestora Seção de Gestão de Contratos - SEGEC 
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Lindineide Oliveira Cardoso 

 

Chefe da Seção de Gestão de 
Contratos - SEGEC 

 

 

Audeir Peixoto 

Engenheiro - Seção de Manutenção 
e Reparos - SMR 

 

 

Roberto Jackson Gomes Leitão 
 

Analista Judiciário - SEGEC 
 

 

Maria Clara Tenório Gonçalves 
Moreira 

 

Estagiária SEGEC 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº XX/2020 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº xx/2020 
 

Contrato nº xx/2020 
Processo nº 001005-55.2020.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
ELEVADORES, CELEBRADO COM A 
EMPRESA XXXXX 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
XXXX, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO ELEVADORES, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto 
nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços continuados 
manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, 
incluindo a reposição de peças novas e originais, , nas condições e especificações 
descritas no edital do Pregão Eletrônico nº xx/2020 e seus anexos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços deverão ser prestados em dois  elevadores da marca 
OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) 
paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 
15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede administrativa 
do TRE/AL, localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 
Farol. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 A empresa contratada deverá, no momento da manutenção preventiva ou 
corretiva, executar os devidos testes, lubrificações, regulagens, limpezas, ajustes e 
reparos necessários, incluindo a substituição de qualquer parte/peça eletrônica, 
mecânica, hidráulica ou de acabamento, sem exceção; essa substituição será realizada 
numa base de troca por outra nova e original, de forma a manter as características 
originais dos elevadores, tornando-se a parte substituída propriedade da CONTRATADA. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da 
CONTRATADA, assim como a aplicação de quaisquer materiais complementares 
necessários aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, 
lubrificantes, graxas, fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que 
correrão às expensas da empresa contratada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando 
o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL atestará, 
na forma e prazo estabelecidos neste contrato, a execução e conclusão do serviço 
prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas por concluídas pela 
CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer 
procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos elevadores, 
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas 
específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu 
bom funcionamento. Os serviços de manutenção preventiva serão executados 
mensalmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados 
por técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível com o expediente do  
TRE/AL, sob supervisão de fiscal designado pelo CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos 
componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens, ajustes, lubrificações, 
limpezas, testes e correções necessárias ao perfeito, econômico e seguro funcionamento 
dos elevadores. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva em 
todos os componentes dos elevadores, entre eles: relês, chaves, contadores, conjuntos 
eletrônicos e demais componentes dos armários  de comando seletor, redutor, polia, 
rolamento, mancais de motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho seletor, fita, 
pick-up, cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos de aço, 
caboselétricos, dispositivos de segurança, contrapeso, para-choques, polias diversas, 
rampas mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos em geral, 
fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais 
equipamentos, casas de máquinas e poço, procedendo às verificações, regulagens, 
ajustes, lubrificações, limpezas, testes e correções, a fim de proporcionar funcionamento 
perfeito, econômico e seguro dos elevadores. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA 
deverá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao(s) servidor(es) que a 
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Administração nomear como FISCAL(IS) do contrato, contendo check-list com 
informações de todos os itens que compõem os elevadores e atual situação, devendo ser 
informado também a data de  realização da manutenção, situação operacional dos 
elevadores, itens com defeito, peças e materiais substituídos, identificação do técnico 
que realizou a manutenção, entre outros. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - As peças de reposição utilizadas na manutenção preventiva serão 
fornecidas pela empresa a ser contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - A empresa contratada deverá executar manutenção preventiva em 
intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos elevadores, realizando as 
verificações/testes, bem como os demais que julgar necessários para mantê-los em 
perfeito estado de funcionamento e perfeita condição de segurança. 

 
PARÁGRAFO DEZ - A Manutenção Preventiva deverá ser realizada, desde que acordada 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, no período de segunda a 
sextafeira, no horário de funcionamento do TRE/AL. 

 
PARÁGRAFO ONZE - A empresa contratada deverá realizar os serviços de assistência 
corretiva e de plantão por meio do envio de profissional técnico ao prédio deste Tribunal, 
a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras providências, tantas vezes 
quantas forem necessárias, preenchendo, na ocasião, uma Ordem de Serviço, onde 
deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da instalação, defeito 
reclamado, solução apresentada, relação de peças substituídas, data e horários inicial e 
final do serviço, além da identificação do técnico que prestou o atendimento, sendo que 
uma via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o fiscal designado por este 
Tribunal. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre 
quando solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de quebras ou da constatação 
de mau funcionamento dos elevadores, e consistirão de todos os procedimentos 
necessários a colocá-los em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, as 
necessárias substituições de peças, ajustes e reparos, em consonância com os manuais 
e normas técnicas específicas, além das descritas neste contrato. Em qualquer caso, a 
peça fornecida para reposição deverá ser nova, original e garantida pelo prazo mínimo 
de 06 (seis) meses; 

 
PARÁGRAFO TREZE - A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos 
chamados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para 
manutenção preventiva. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos pelo 
TRE/AL quando os equipamentos atingirem o funcionamento ideal especificado nos 
manuais técnicos correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos. 

PARÁGRAFO QUINZE - A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de 
segunda a sexta-feira, preferencialmente, durante o horário de funcionamento do 
Tribunal, para recolocação dos equipamentos em funcionamento normal ou outras 
providências. Os chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a 
solicitação técnica que será feita por telefone. Independentemente do defeito, a 
regularização deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a partir da comunicação 
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da inoperância. 
 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação no 
prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar os elevadores em funcionamento 
em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento das 12 
(doze) horas iniciais, se for o caso, mediante substituição provisória da parte defeituosa 
por outra similar, desde que afastados os riscos de agravamento posterior do problema 
ou de diminuição da vida útil dos elevadores e asseguradas a segurança do pessoal e das 
instalações do CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA 
de tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final do 
atendimento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução provisória não 
acarretará qualquer espécie de risco aos elevadores e à CONTRATANTE, deverá constar a 
justificativa para o procedimento adotado, bem como a previsão de retorno dos 
elevadores às suas características originais, cujo prazo máximo fica desde já estipulado 
em 07 (sete) dias, quando só então o serviço será dado por concluído. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de 
segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento do Tribunal, e aos sábados, 
domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do funcionamento 
dos elevadores, aplicando todo o material necessário e existente em estoque de 
emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente não existente em 
estoque de emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-
se-á a partir do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu 
horário normal de atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) 
horas após a solicitação de assistência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, 
considerando o valor mensal de R$ xxxxx e o período previsto para vigência contratual 
de doze meses. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos preços acima já estão incluídos os custos com a eventual 
reposição de peças novas e originais, que serão suportados pela contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito em 

conta corrente da CONTRATADA, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem 
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias 

e/ou convenientes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
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PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste contrato, 
com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 
 
b) Realizar os serviços de manutenção  em conformidade com as disposições 
previstas neste contrato; 
 
c) Dispor de todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita realização 
de todos os serviços; 
 
d) Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus funcionários, 
prepostos ou terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 
 
e) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 
exigidas na licitação; 
 
f) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais ligadas 
ao contrato; 
 
g) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
h) Cumprir as determinações do Gestor e do Fiscal do contrato, a fim de que os 
serviços sejam regularmente prestados; 
 
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 
 
j) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público; 

 
k) Utilizar método, tecnologia, tipo e quantitativo de materiais empregados, bem 
como a solução adequados e suficientes à perfeita execução dos serviços previstos 
neste contrato e ao seu objetivo; 

l) Responder pelos vícios aparentes e/ou ocultos segundo disposições legais e deste 
instrumento, bem como normas de proteção ao consumidor, não impedindo a 
conclusão dos serviços esta responsabilidade. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa 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). 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que 
serão designados como Gestor e Fiscal; 

b) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
pertinentes. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

 
 A vigência do contrato do objeto deste edital será de 12 (doze) meses, 

contados da data da sua assinatura, e poderá ser prorrogado, por mútuo acordo entre as 
partes, mediante Termo Aditivo, comprovada a sua vantajosidade para a Administração, 
observado o limite de 60 (sessenta) meses).. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 
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II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 

cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou 

na sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

c) multa de 25% (vinte e cinco 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) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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PARÁGRAFO QUARTO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 
(dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais. 

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

PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO OITAVO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO NONO -   Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
PARÁGRAFO DEZ -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, 
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO DOZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial 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. 
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PARÁGRAFO TREZE -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE 
 

 Decorridos doze meses da data da assinatura do contrato, o seu valor 

poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta aceita em licitação e 

aplicando-se o índice IPCA acumulado no período. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0001005-55.2020.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
Pelo TRE/AL 
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Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 4119 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de serviço
de manutenção de elevador.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão da informação
SEIC 0701699.

Foram incluídos na minuta do edital  prazo de pagamento, prazo de vigência, as
disposições relativas ao reajuste e às sanções administrativas.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/06/2020, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/06/2020, às 20:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0717598 e o código CRC 197DB00F.

0001005-55.2020.6.02.8000 0717598v2
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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 junho de 2020.
À Assessoria Jurídica da Diretoria Geral.
Assunto: Análise. Edital. Licitação.
 
Senhor Assessor,
 
Para cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso

X, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminhamos a
Vossa Senhoria o presente, para análise da minuta de edital,
consignada no evento SEI 0717596.

Ratificamos as inclusões e as complementações
efetivadas pela Seção de Licitações e Contratos, inclusive
quanto ao registro de não exclusividade às microempresas e
empresas de pequeno porte na competição.

Por fim, em consonância com o novo entendimento
do Tribunal de Contas da União, consta a divulgação dos
preços médios estimados para contratação no corpo do edital
submetido à análise.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/06/2020, às 18:11, 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
0718127 e o código CRC 2A7DF534.

0001005-55.2020.6.02.8000 0718127v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Tendo em vista a proposição de licitar os serviços

de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
instalados no atual edifício-sede, parece de bom alvitre trazer
aos autos as seguintes informações:

a) Verificar a necessidade de incluir critérios de
sustentabilidade;

b) Sendo  os serviços ora pretendidos  catalogados
como de engenharia, conforme exigência de inscrição no
CREA (item 8.10.3 da minuta do edital), consulta-se acerca da
necessidade de incluir a exigência  da  ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica correspondente ao serviço;

c) Impende trambém esclarecer se se trata de
serviço comum de engenharia, na dicção do inciso VIII, do
art. 3º, do Decreto nº 10.;024/2019;

d) Por fim, suscita-se a necessidade de se
considerar o preço do atual contrato de manutenção dos
elevadores,  para efeito de obtenção da média no cálculo
do valor máximo  do serviço a ser licitado.  

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/06/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0718717 e o código CRC 67C3586A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2020.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0718717, remeto os

autos à SMR, em face dos itens "a", "b" e "c". Em paralelo à
SEIC, em face do item de letra "e".

Se for alteração do valor estimado, solicito que os
autos sigam à COFIN, para ajuste da reserva de crédito.

Por fim, à SLC, para necessários ajustes na minuta
do edital. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2020, às 19:35, 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
0718860 e o código CRC 16269FCF.

0001005-55.2020.6.02.8000 0718860v1
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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 junho de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em análise ao vosso despacho, evento 0718860, e

analisando o despacho da AJ-DG, evento 0718717, esta
menciona em seu último parágrafo a necessidade de utilização
do preço do atual contrato de manutenção de elevadores, o
que já fora feito, observando a planilha de média de preços
com base na Ordem de Serviço 02/2010, evento 0701695.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/06/2020, às 14:16, 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
0719108 e o código CRC A6CD091D.

0001005-55.2020.6.02.8000 0719108v1

Despacho SEIC 0719108         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 112



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2020.
Retornem os autos à SMR, para atendimento do

Despacho GSAD 0718860.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2020, às 21:26, 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
0719439 e o código CRC A6C16BB3.

0001005-55.2020.6.02.8000 0719439v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de junho de 2020.
À fiscalização.
 
Senhor engenheiro Audeir Medeiros,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para a devida

instrução processual, nos termos do Despacho GSAD
0719439.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 12/06/2020, às 14:16, 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
0719506 e o código CRC AE6796D4.

0001005-55.2020.6.02.8000 0719506v1
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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:
Realização de manutenção preventiva e corretiva dos

elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de
peças novas e originais, conforme as exigências contidas em Termo:

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade
para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas,
comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do
Motor: 15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no
prédio da sede admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade
de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais,
conforme exigências contidas neste TR.

 
2. Valor Estimado:
Os custos devem ser realizados através de pesquisa de

preços a ser realizada pela SEIC.
 
3. Descrição dos itens:
a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade

para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas,
comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do
Motor: 15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no
prédio da sede admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade
de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

 
4. Justificativa:
Contratação de empresa especializada como forma de

garantir o perfeito funcionamento do elevador instalado no Edifício-
Sede deste Tribunal, proporcionando condições ideais de
funcionalidade e segurança nos deslocamentos.

 

Termo de Referência SMR 0719841         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 115



5. Qualificação Técnica:
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, relativa
ao exercício de 2020, comprovando que a empresa possui em seu
quadro técnicos habilitados a executarem os serviços previstos neste
Termo;

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente
registrados no CREA da Região, expedido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado para a qual a empresa e o profissional, que
deterá a responsabilidade técnica desta licitação, tenha prestado
serviço compatível em características e quantidades com o objeto
deste Termo, assim considerados serviços de manutenção preventiva
e corretiva em elevadores similares aos instalados no TRE/AL em
quantidade e capacidade, com duração mínima de pelo menos 12
meses consecutivos;

c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da
empresa proponente o profissional, referido no item 4, subitem “a”,
detentor de atestado de responsabilidade técnica desta licitação.
Esta comprovação deverá ser feita com a apresentação da cópia da
CTPS ou no caso de sócios, do Contrato social com as respectivas
alterações.

 
6. Descrição dos Serviços:
a) A empresa contratada deverá, no momento da

manutenção preventiva ou corretiva, executar os devidos testes,
lubrificações, regulagens, limpezas, ajustes e reparos necessários,
incluindo a substituição de qualquer parte/peça eletrônica, mecânica,
hidráulica ou de acabamento, sem exceção; essa substituição será
realizada numa base de troca por outra nova e original, de forma a
manter as características originais dos elevadores, tornando-se a
parte substituída propriedade da CONTRATADA;

b) O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo
da CONTRATADA, assim como a aplicação de quaisquer materiais
complementares necessários aos trabalhos, tais como: ferramentas,
instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, fluídos de
arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que correrão às
expensas da empresa contratada;

c) Em toda manutenção preventiva ou corretiva
realizada, estando o serviço em conformidade com as condições e
exigências contratadas, o FISCAL atestará, na forma e prazo
estabelecidos neste Termo, a execução e conclusão do serviço
prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas
por concluídas pela CONTRATANTE.
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6.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA
a) A manutenção preventiva tem por objeto todo e

qualquer procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras
e defeitos dos elevadores, conservandoos em perfeito estado de uso,
de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, incluindo
as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu
bom funcionamento. Os serviços de manutenção preventiva serão
executados mensalmente;

b) Os serviços de manutenção preventiva deverão ser
executados por técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário
compatível com o expediente deste Tribunal, sob supervisão de fiscal
designado pelo CONTRATANTE;

c) A manutenção preventiva compreenderá a inspeção
dos componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens,
ajustes, lubrificações, limpezas, testes e correções necessárias ao
perfeito, econômico e seguro funcionamento dos elevadores;

d) A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção
preventiva em todos os componentes dos elevadores, entre eles:
relês, chaves, contadores, conjuntos eletrônicos e demais
componentes dos armários de comando seletor, redutor, polia,
rolamento, mancais de motor e gerador, limitador de velocidade,
aparelho seletor, fita, pick-up, cavaletes, interruptores e indutores,
limites, guias, cabos de aço, cabos elétricos, dispositivos de
segurança, contrapeso, para-choques, polias diversas, rampas
mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos em
geral, fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras,
sinalizadores e demais equipamentos, casas de máquinas e poço,
procedendo às verificações, regulagens, ajustes, lubrificações,
limpezas, testes e correções, a fim de proporcionar funcionamento
perfeito, econômico e seguro dos elevadores;

e) Para cada manutenção preventiva realizada, a
CONTRATADA deverá elaborar Relatório de Manutenção, a ser
entregue ao(s) servidor(es) que a Administração nomear como
FISCAL(IS) do contrato, contendo check-list com informações de
todos os itens que compõem os elevadores e atual situação, devendo
ser informado também a data de realização da manutenção, situação
operacional dos elevadores, itens com defeito, peças e materiais
substituídos, identificação do técnico que realizou a manutenção,
entre outros;

f) As peças de reposição utilizadas na manutenção
preventiva serão fornecidas pela empresa a ser contratada;

g) A empresa contratada deverá executar manutenção
preventiva em intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um)
mês nos elevadores, realizando as verificações/testes, bem como os
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mês nos elevadores, realizando as verificações/testes, bem como os
demais que julgar necessários para mantê-los em perfeito estado de
funcionamento e perfeita condição de segurança;

h) A Manutenção Preventiva deverá ser realizada, desde
que acordada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)
horas, no período de segunda a sextafeira, no horário de
funcionamento do TRE/AL.

6.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA
a) A empresa contratada deverá realizar os serviços de

assistência corretiva e de plantão por meio do envio de profissional
técnico ao prédio deste Tribunal, a pedido da CONTRATANTE, para
eliminação de falhas e outras providências, tantas vezes quantas
forem necessárias, preenchendo, na ocasião, uma Ordem de Serviço,
onde deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da
instalação, defeito reclamado, solução apresentada, relação de peças
substituídas, data e horários inicial e final do serviço, além da
identificação do técnico que prestou o atendimento, sendo que uma
via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o fiscal designado
por este Tribunal;

b) Os serviços de manutenção corretiva serão executados
sempre quando solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de
quebras ou da constatação de mau funcionamento dos elevadores, e
consistirão de todos os procedimentos necessários a colocá-los em
seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, as necessárias
substituições de peças, ajustes e reparos, em consonância com os
manuais e normas técnicas específicas, além das descritas neste
Termo;

c) Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição
deverá ser nova, original e garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis)
meses;

d) A empresa responsável pela manutenção deverá
atender aos chamados para manutenção corretiva
independentemente das datas marcadas para manutenção
preventiva;

e) Os serviços de manutenção corretiva somente serão
aceitos pelo TRE/AL quando os equipamentos atingirem o
funcionamento ideal especificado nos manuais técnicos
correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos;

f) A manutenção corretiva deverá ser realizada no
período de segunda a sextafeira, preferencialmente, durante o
horário de funcionamento do Tribunal, para recolocação dos
equipamentos em funcionamento normal ou outras providências. Os
chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a
solicitação técnica que será feita por telefone. Independentemente
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do defeito, a regularização deverá ocorrer em até 12 (doze) horas,
contadas a partir da comunicação da inoperância;

g) Caso não haja a possibilidade de cumprimento da
obrigação no prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar os
elevadores em funcionamento em prazo não superior a 72 (setenta e
duas) horas, contadas do encerramento das 12 (doze) horas iniciais,
se for o caso, mediante substituição provisória da parte defeituosa
por outra similar, desde que afastados os riscos de agravamento
posterior do problema ou de diminuição da vida útil dos elevadores e
asseguradas a segurança do pessoal e das instalações do
CONTRATANTE;

h) Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a
CONTRATADA de tudo lavrará relatório circunstanciado que será
entregue ao fiscal no final do atendimento. No relatório, além de
firmar declaração de que a solução provisória não acarretará
qualquer espécie de risco aos elevadores e à CONTRATANTE, deverá
constar a justificativa para o procedimento adotado, bem como a
previsão de retorno dos elevadores às suas características originais,
cujo prazo máximo fica desde já estipulado em 07 (sete) dias, quando
só então o serviço será dado por concluído;

i) Deverá ser realizado atendimento de plantão no período
de segunda a sextafeira, durante o horário de funcionamento do
Tribunal, e aos sábados, domingos e feriados em período integral,
para normalização inadiável do funcionamento dos elevadores,
aplicando todo o material necessário e existente em estoque de
emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente
não existente em estoque de emergência e/ou serviços de oficina, a
normalização de funcionamento darse-á a partir do primeiro dia útil
subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horário normal
de atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02
(duas) horas após a solicitação de assistência.

 
 
7. Condições Gerais:
7.1 As proponentes interessadas na prestação dos

serviços contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar o
elevador existente no edifício sede deste Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive
inteirar-se das condições físicas existentes para possível retirada e
reinstalação de equipamentos, em companhia de servidor lotado na
SMR designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, durante o
horário de expediente do Tribunal;

7.2 A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita
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por técnico credenciado da proponente interessada;
7.3. O método, tecnologia, tipo e quantitativo de

materiais empregados, bem como a solução utilizada pela
CONTRATADA deverão ser adequados e suficientes à perfeita
execução dos serviços previstos neste Termo e ao seu objetivo;

7.4 A conclusão dos serviços previstos neste Termo não
exime o prestador de responder pelos vícios aparentes e/ou ocultos
segundo disposições legais e deste instrumento, bem como normas
de proteção ao consumidor.

7.5 No preço estarão inclusos todos os encargos e
tributos incidentes na contratação além de eventuais despesas de
deslocamento.

 
8. Obrigações da Contratada:
8.1. Providenciar a Anotação de Responsabilidade

Técnica (ART), fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA/AL;

8.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos
materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo
de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela fiscalização
ou gestão contratual;

8.3. Não subcontratar parcial e/ou globalmente os
serviços;

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

8.5. Arcar com despesas decorrentes de qualquer
infração, seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante
a execução dos serviços, ainda que nas dependências do TRE/AL;

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

8.7. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu
trabalho e deixá-los no seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operações, a prejudicá-los;

8.8. Executar de forma a garantir os melhores resultados,
cabendo ao (à) CONTRATADO(A) otimizar a gestão de seus recursos
humanos e materiais, com vistas à qualidade dos serviços e à
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satisfação do CONTRATANTE;
8.9. Usar tão somente peças novas e originais,

instrumentos e ferramentas recomendadas pelo fabricante do
elevador onde deverão ser efetuadas as manutenções preventivas e
corretivas, bem como garantir todos os serviços de peças conforme
as normas estabelecidas pelo fabricante;

8.10. Apresentar, sempre que solicitado, os documentos
que comprovem a procedência das peças que necessitarem de
substituição;

8.11. Fornecer materiais, produtos e equipamentos de
trabalho, principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais
quais Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, adequados e
necessários à consecução dos serviços constantes deste Termo de
Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE,
responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais,
produtos e equipamentos empregados;

8.12 .Promover a sinalização e proteção adequadas
relativas aos serviços, principalmente nas áreas de risco de
acidentes;

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

8.14. Atender de imediato às solicitações do
CONTRATANTE quanto às substituições de empregados não
qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos
serviços;

8.15. Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças
do elevador;

8.16. Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos
serviços e das peças de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis)
meses;

8.17. Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e
contratado pela empresa responsável, devidamente uniformizado e
identificado para os serviços referenciados neste projeto;

8.18. Responsabilizar-se pelas despesas operacionais
decorrentes da remessa e devolução de partes e peças que tenham
sido reparadas em suas dependências ou de terceiros, bem como as
decorrentes de deslocamento de pessoal, diárias, alimentação, etc.,
necessárias à conclusão dos serviços prestados;

8.19. Responsabilizar-se por todo o material sucateado,
embalagens, etc., que será de sua propriedade, sendo ainda de sua
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total responsabilidade, adequadamente, a respectiva remoção e
destinação final, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas;

8.20. Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da
Secretaria da Administração, quando houver necessidade de
trabalhos extraordinários após o horário estipulado ou em finais de
semana e feriados, sem ônus adicional à CONTRATANTE;

8.21. Refazer de imediato, sem ônus para a
CONTRATANTE, qualquer trabalho inadequadamente executado e
recusado pela fiscalização;

8.22. Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas, a realização de quaisquer serviços que
possam interferir no perfeito funcionamento dos elevadores ou na
rotina do TRE/AL;

8.23.Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos
de força maior que impeçam a realização dos trabalhos
especificados, devendo agendar, de imediato e em comum acordo
com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços,
observados em qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão
estabelecidos neste Termo;

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

8.25. Da sustentabilidade:
8.25.1. A Contratada se responsabilizará pelo

recolhimento das peças e componentes defeituosos substituídos,
efetuando o descarte ecologicamente correto, nos termos da
legislação ambiental vigente (municipal ou estadual) ou legislação
específica ao objeto;

8.25.2. Para comprovação do cumprimento do item
anterior, a empresa deverá apresentar, juntamente com o
faturamento mensal, documento comprobatório de que efetuou o
descarte ambientalmente correto das peças ou componentes
recolhidos;

8.25.3. A contratada se compromete a observar as
normas de economia de energia elétrica e água, eventualmente
necessárias para o desempenho dos serviços, em atendimento aos
critérios de sustentabilidade adotados pela Justiça Eleitoral.
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8.25.4.  É de inteira responsabilidade da contratada a
manutenção das áreas de trabalho limpas, organizadas e sinalizadas.
A proteção e segurança do pessoal envolvido nos serviços, bem como
a prevenção de acidentes com os funcionários e visitantes do prédio
é também de inteira responsabilidade da empresa contratada para os
serviços de manutenção do elevador.

 
9.1. Da vigência e eficácia:
a) O prazo de vigência será contado da data de assinatura

do termo contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por
iguais e sucessivos períodos até o limite legal estabelecido, com
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União;

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

 
10. Local de Execução dos Serviços:
10.1. Os serviço deverão ser executados no edifício sede

deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade,
377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900. 

 
11. Unidades gestora e fiscalizadora:
11.1. A gestão contratual será feita pela Seção de Gestão

de Contratos (SEGEC) e a fiscalização será feita pela Seção de
Manutenção e Reparos (SMR)

 
12. Do pagamento:
12.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante

a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil
e pertinente ao objeto, através de ordem bancária de crédito em
conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez) dias úteis,
devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços Gerais;

12.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os
valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas;

12.3. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária;
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12.4. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal documento que comprove tal opção e
Declaração conforme modelo da Secretaria da Receita Federal.

 
13. Da garantia do objeto:
13. A CONTRATADA se obriga, durante todo o tempo de

vigência contratual, a apresentar prazo de garantia para os serviços
e para as peças de reposição por ela fornecidas, a partir de sua
conclusão, conforme dispõe as normas do fabricante, ressaltando que
esse prazo nunca poderá ser inferior a 06 (seis) meses.

 
14. Das sanções administrativas:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar

as sanções previstas na Lei 8.666/93, bem como as seguintes
sanções administrativas, a serem determinadas pela Administração,
inclusive cumulativamente:

14.1. 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;

14.2. Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois 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;

14.3. 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;

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

14.5. A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
em até 05 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;

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

 
Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
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Audeir Peixoto 
Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR

 

Roberto Jackson Gomes Leitão 

Analista Judiciário - SEGEC
 

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira 

Estagiária SEGEC 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 17/06/2020, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO JACKSON GOMES LEITÃO,
Analista Judiciário, em 17/06/2020, 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
0719841 e o código CRC A6991655.

0001005-55.2020.6.02.8000 0719841v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2020.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0718860,

apresentamos o Termo de Referência (0719841) revisado.
 
Quanto às observações contidas no AJ-DG 0718717,

temos:
 
a) Verificar a necessidade de incluir critérios de

sustentabilidade;
 
Foram incluídos critérios de sustentabilidade no

item 8. Obrigações da Contratada, subitem 8.25. 
 
 
b) Sendo  os serviços ora pretendidos  catalogados

como de engenharia, conforme exigência de inscrição no
CREA (item 8.10.3 da minuta do edital), consulta-se acerca da
necessidade de incluir a exigência  da  ART – Anotação de
Responsabilidade Técnica correspondente ao serviço;

 
Houve a inclusão, no item 8.1, da exigência de

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL. 
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c) Impende também esclarecer se se trata de

serviço comum de engenharia, na dicção do inciso VIII, do
art. 3º, do Decreto nº 10.;024/2019;

 
Pelo referido decreto, o serviço comum de

engenharia é definido como “atividade ou conjunto de
atividades que necessitam da participação e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos
termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de
1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pela administração pública, mediante
especificações usuais de mercado”. 

 
Nesse caso, o objeto deste Termo de Referência

pode ser considerado um serviço comum de engenharia, uma
vez que os serviços especificados estão amplamente
disponíveis no mercado, têm características padronizadas e
não apresentam peculiaridades necessárias apenas para
satisfazer a Administração. Além disso, os padrões de
desempenho e qualidade do objeto estão estritamente
definidos por meio de especificações usuais do mercado nas
Especificações Técnicas dispostas no Termo de Referência.

 
Dessa forma, devolvemos os autos para

prosseguimento do objeto.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 17/06/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0719898 e o código CRC 1FD47ED3.

0001005-55.2020.6.02.8000 0719898v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2020.
Sigam os autos à SLC, para ajustar a minuta do

edital ao Termo de Referência revisado (doc. 0719841), em
atendimento às recomendações da AJ-DG (doc. 0718717.

 O TR foi ajustado nos itens destacados no
Despacho SMR 0719898 e demais acréscimos em destaque,
com os quais manifesto concordância e aprovação, por
constituírem elementos de aperfeiçoamento da instrução,
ressalvados os aspectos técnicos envolvidos.

Ressalvo apenas o item 14.5, apenas para que se
consigne a base de cálculo para as penalidades por
inexecução total (o valor do contrato) e parcial (o saldo
remanescente).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2020, às 19:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721286 e o código CRC 6DEC3E66.

0001005-55.2020.6.02.8000 0721286v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

PROCESSO Nº 0001005-55.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL – 
LOTE ÚNICO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – LOTE 
ÚNICO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços  
continuados  de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este 
Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO, DA VIGÊNCIA E DA VISTORIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação serviços continuados  
de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, 
incluindo a reposição de peças novas e originais,  nas condições e especificações descritas 
neste edital e seus anexos. 

 

1.2. O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos 
até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União. 

 

1.3. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 
Edital  poderão vistoriar o elevador existente no edifício sede deste Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das 
condições físicas existentes para possível retirada e reinstalação de equipamentos, em 
companhia de servidor lotado na SMR designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, 
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durante o horário de expediente do Tribunal. 
 

13.1. A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita por técnico 
credenciado da proponente interessada. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente 
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento 
e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) 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). 

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
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responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofertados; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

6.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

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

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global dos serviços ofertados, para 

manutenção dos dois elevadores, durante o período de vigência de doze meses, 

incluindo a reposição de peças. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
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6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  
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6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24.         Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

6.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora  licitados é de 
R$ 61.377,00 (sessenta e um mil e trezentos e setenta e sete reais), que, de 
modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
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7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 
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7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.24. 

7.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0721534)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 138

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 
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condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de 

suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0721534)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 140



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f)  caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei;  

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como   microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
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seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 

8.10.3. Qualificação técnica:  
 
a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, relativa ao exercício de 2020, comprovando 
que a empresa possui em seu quadro técnicos habilitados a executarem os 
serviços previstos neste edital; 

 

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente registrados no CREA da 

Região, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado para a qual 

a empresa e o profissional, que deterá a responsabilidade técnica desta licitação, 

tenha prestado serviço compatível em características e quantidades com o objeto 

deste edital, assim considerados serviços de manutenção preventiva e corretiva 

em elevadores similares aos instalados no TRE/AL em quantidade e capacidade, 

com duração mínima de pelo menos 12 meses consecutivos; 

c) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da empresa proponente 

o profissional, referido na alínea “a” acima, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica desta licitação. Esta comprovação poderá ser feita com 

a apresentação da cópia da CTPS, contrato de prestação de serviços ou no caso 

de sócios, do Contrato social com as respectivas alterações. 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 
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9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos serviços ofertados; 

d) conter o preço unitários, mensal e total de todos dos serviços ofertados. 

9.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

9.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

9.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
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será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

13.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

 

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

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 
Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

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 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

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

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

17.6. 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 reais e comprovados. 
 
17.7.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
17.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9.  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, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 
 
17.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.11.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12.  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. 
 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0721534)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 148



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

17.12.1. 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 da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
17.13.  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. 
 
17.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de 
ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez) dias 
úteis, devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços Gerais. 
 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. 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 
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 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta do 
Contrato. 
  
22  – DASUSTENTABILIDADE 
 
22.1. A licitante contratada se responsabilizará pelo recolhimento das peças 
e componentes defeituosos substituídos, efetuando o descarte ecologicamente correto, nos 
termos da legislação ambiental vigente (municipal ou estadual) ou legislação específica ao 
objeto. 
 

22.1.1. Para comprovação do cumprimento do item anterior, a empresa deverá 
apresentar, juntamente com o faturamento mensal, documento comprobatório de que 
efetuou o descarte ambientalmente correto das peças ou componentes recolhidos. 
 

22.2.  A contratada se compromete a observar as normas de economia de 
energia elétrica e água, eventualmente necessárias para o desempenho dos serviços, em 
atendimento aos critérios de sustentabilidade adotados pela Justiça Eleitoral. 
 
22.3. É de inteira responsabilidade da contratada a manutenção das áreas 
de trabalho limpas, organizadas e sinalizadas. A proteção e segurança do pessoal envolvido 
nos serviços, bem como a prevenção de acidentes com os funcionários e visitantes do prédio 
é também de inteira responsabilidade da empresa contratada para os serviços de 
manutenção do elevador. 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
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jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.9. 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. 
 
23.10. 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. 
 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
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23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2020. 
 
 

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

 
 

1. Objeto: 

Realização de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, 
incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme as exigências contidas em Termo: 

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 
14 (quatorze) paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de Frequência:  OVF  20,  Potência  
do  Motor:  15Kw,  Rotação:  1.410  rpm,  Tensão:  380  v, instalados no prédio da sede 
admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, Farol. 

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme exigências contidas neste TR. 

 

 2. Valor Estimado: 
Os custos estimados estão disponíveis no edital. 
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3. Descrição dos itens: 

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 
kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de Frequência:  OVF  
20,  Potência  do  Motor:  15Kw,  Rotação:  1.410  rpm,  Tensão:  380  v, instalados no 
prédio da sede admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade de Maceió/AL, na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. 

 

 

4. Justificativa: 

Contratação de empresa especializada como forma de garantir o perfeito 
funcionamento do elevador instalado no Edifício-Sede deste Tribunal, proporcionando 
condições ideais de funcionalidade e segurança nos deslocamentos. 

 

 

5. Qualificação Técnica: 
Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia – CREA, relativa ao exercício de 2020, 
comprovando que a empresa possui em seu quadro técnicos habilitados a executarem 
os serviços previstos neste Termo; 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, devidamente 
registrados no CREA da Região, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado para a qual a empresa e o profissional, que deterá a responsabilidade técnica 
desta licitação, tenha prestado serviço compatível em características e quantidades 
com o objeto deste Termo, assim considerados serviços de manutenção preventiva e 
corretiva em elevadores similares aos instalados no TRE/AL em quantidade e 
capacidade, com duração mínima de pelo menos 12 meses consecutivos; 

b) Comprovação de que faz parte do quadro de pessoal da 
empresa proponente o profissional, referido no item 4, subitem “a”, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica desta licitação. Esta comprovação deverá ser 
feita com a apresentação da cópia da CTPS ou no caso de sócios, do Contrato social 
com as respectivas alterações. 
 

 

6. Descrição dos Serviços: 

a) A empresa contratada deverá, no momento da 
manutenção preventiva ou corretiva, executar os devidos testes, lubrificações, 
regulagens, limpezas, ajustes e reparos necessários, incluindo a substituição de 
qualquer parte/peça eletrônica, mecânica, hidráulica ou de acabamento, sem exceção; 
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essa substituição será realizada numa base de troca por outra nova e original, de forma 
a manter as características originais dos elevadores, tornando-se a parte substituída 
propriedade da CONTRATADA; 

b) O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo 
da CONTRATADA, assim como a aplicação de quaisquer materiais complementares 
necessários aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, 
lubrificantes, graxas, fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que 
correrão às expensas da empresa contratada; 

c) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, 
estando o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o 
FISCAL atestará, na forma e prazo estabelecidos neste Termo, a execução e conclusão 
do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas por 
concluídas pela CONTRATANTE. 

6.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

a) A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer 
procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos elevadores, 
conservandoos em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas 
técnicas específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram 
necessárias ao seu bom funcionamento. Os serviços de manutenção preventiva serão 
executados mensalmente; 

b) Os serviços de manutenção preventiva deverão ser 
executados por técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível com o 
expediente deste Tribunal, sob supervisão de fiscal designado pelo CONTRATANTE; 
A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos componentes elétricos, 
eletrônicos e mecânicos, regulagens, ajustes, lubrificações, limpezas, testes e correções 
necessárias ao perfeito, econômico e seguro funcionamento dos elevadores; 
 

c) A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção 
preventiva em todos os componentes dos elevadores, entre eles: relês, chaves, 
contadores, conjuntos eletrônicos e demais componentes dos armários de comando 
seletor, redutor, polia, rolamento, mancais de motor e gerador, limitador de velocidade, 
aparelho seletor, fita, pick-up, cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos 
de aço, cabos elétricos, dispositivos de segurança, contrapeso, para-choques, polias 
diversas, rampas mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos em geral, 
fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais 
equipamentos, casas de máquinas e poço, procedendo às verificações, regulagens, 
ajustes, lubrificações, limpezas, testes e correções, a fim de proporcionar 
funcionamento perfeito, econômico e seguro dos elevadores; 

d) Para cada manutenção preventiva realizada, a 
CONTRATADA deverá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao(s) 
servidor(es) que a Administração nomear como FISCAL(IS) do contrato, contendo 
check-list com informações de todos os itens que compõem os elevadores e atual 
situação, devendo ser informado também a data de realização da manutenção, 
situação operacional dos elevadores, itens com defeito, peças e materiais substituídos, 
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identificação do técnico que realizou a manutenção, entre outros; 

e) As peças de reposição utilizadas na manutenção 
preventiva serão fornecidas pela empresa a ser contratada; 

f) A empresa contratada deverá executar manutenção 
preventiva em intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos 
elevadores, realizando as verificações/testes, bem como os demais que julgar 
necessários para mantê-los em perfeito estado de funcionamento e perfeita condição 
de segurança; 

g) A Manutenção Preventiva deverá ser realizada, desde 
que acordada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, no período de 
segunda a sextafeira, no horário de funcionamento do TRE/AL. 

6.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

a) A empresa contratada deverá realizar os serviços de 
assistência corretiva e de plantão por meio do envio de profissional técnico ao prédio 
deste Tribunal, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras 
providências, tantas vezes quantas forem necessárias, preenchendo, na ocasião, uma 
Ordem de Serviço, onde deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da 
instalação, defeito reclamado, solução apresentada, relação de peças substituídas, 
data e horários inicial e final do serviço, além da identificação do técnico que prestou 
o atendimento, sendo que uma via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o 
fiscal designado por este Tribunal; 

b) Os serviços de manutenção corretiva serão executados 
sempre quando solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de quebras ou da 
constatação de mau funcionamento dos elevadores, e consistirão de todos os 
procedimentos necessários a colocá-los em seu perfeito estado de uso, 
compreendendo, inclusive, as necessárias substituições de peças, ajustes e reparos, 
em consonância com os manuais e normas técnicas específicas, além das descritas 
neste Termo; 

c) Em qualquer caso, a peça fornecida para reposição 
deverá ser nova, original e garantida pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses; 

d) A empresa responsável pela manutenção deverá atender 
aos chamados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas 
para manutenção preventiva; 

e) Os serviços de manutenção corretiva somente serão 
aceitos pelo TRE/AL quando os equipamentos atingirem o funcionamento ideal 
especificado nos manuais técnicos correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos; 

f) A manutenção corretiva deverá ser realizada no período 
de segunda a sextafeira, preferencialmente, durante o horário de funcionamento do 
Tribunal, para recolocação dos equipamentos em funcionamento normal ou outras 
providências. Os chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a 
solicitação técnica que será feita por telefone. Independentemente do defeito, a 
regularização deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a partir da comunicação 
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da inoperância; 

g) Caso não haja a possibilidade de cumprimento da 
obrigação no prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar os elevadores em 
funcionamento em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do 
encerramento das 12 (doze) horas iniciais, se for o caso, mediante substituição 
provisória da parte defeituosa por outra similar, desde que afastados os riscos de 
agravamento posterior do problema ou de diminuição da vida útil dos elevadores e 
asseguradas a segurança do pessoal e das instalações do CONTRATANTE; 

h) Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a 
CONTRATADA de tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no 
final do atendimento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução 
provisória não acarretará qualquer espécie de risco aos elevadores e à CONTRATANTE, 
deverá constar a justificativa para o procedimento adotado, bem como a previsão de 
retorno dos elevadores às suas características originais, cujo prazo máximo fica desde 
já estipulado em 07 (sete) dias, quando só então o serviço será dado por concluído; 

i) Deverá ser realizado atendimento de plantão no período 
de segunda a sextafeira, durante o horário de funcionamento do Tribunal, e aos 
sábados, domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do 
funcionamento dos elevadores, aplicando todo o material necessário e existente em 
estoque de emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente não 
existente em estoque de emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de 
funcionamento darse-á a partir do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos 
elevadores e em seu horário normal de atendimento. Os chamados deverão ser 
atendidos em até 02 (duas) horas após a solicitação de assistência. 
 

 

 

 

7. Condições Gerais: 
7.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo de 
Referência poderão vistoriar o elevador existente no edifício sede deste Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se 
das condições físicas existentes para possível retirada e reinstalação de equipamentos, 
em companhia de servidor lotado na SMR designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, durante o horário de expediente do Tribunal; 
 

7.2. A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita 
por técnico credenciado da proponente interessada; 

7.3. O método, tecnologia, tipo e quantitativo de materiais empregados, bem como a 
solução utilizada pela CONTRATADA deverão ser adequados e suficientes à perfeita 
execução dos serviços previstos neste Termo e ao seu objetivo; 

7.4 A conclusão dos serviços previstos neste Termo não 
exime o prestador de responder pelos vícios aparentes e/ou ocultos segundo 
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disposições legais e deste instrumento, bem como normas de proteção ao consumidor. 

7.5 No preço estarão inclusos todos os encargos e tributos 
incidentes na contratação além de eventuais despesas de deslocamento. 
 

 

8. Obrigações da Contratada: 

8.1. Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), fornecida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL; 

8.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos 
serviços no prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela 
fiscalização ou gestão contratual; 

8.3. Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

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

8.5. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, 
seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, 
ainda que nas dependências do TRE/AL; 

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

8.7. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho 
e deixá-los no seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a 
prejudicá-los; 

8.8. Executar de forma a garantir os melhores resultados, 
cabendo ao (à) CONTRATADO(A) otimizar a gestão de seus recursos humanos e 
materiais, com vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

8.9. Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos 
e ferramentas recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas 
as manutenções preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de 
peças conforme as normas estabelecidas pelo fabricante; 
Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a procedência das 
peças que necessitarem de substituição; 

8.10. Fornecer materiais, produtos e equipamentos de 
trabalho, principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais 
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução 
dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o 
CONTRATANTE, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, 
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produtos e equipamentos empregados; 

8.12 .Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 
principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

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

8.14. Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE 
quanto às substituições de empregados não qualificados ou entendidos como 
inadequados para a prestação dos serviços; 

8.15. Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do 
elevador; 

8.16. Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos 
serviços e das peças de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses; 

8.17. Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e 
contratado pela empresa responsável, devidamente uniformizado e identificado para 
os serviços referenciados neste projeto; 

8.18. Responsabilizar-se pelas despesas operacionais 
decorrentes da remessa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em 
suas dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de 
pessoal, diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços prestados; 

8.19. Responsabilizar-se por todo o material sucateado, 
embalagens, etc., que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total 
responsabilidade, adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, em prazo 
não superior a 48 (quarenta e oito) horas; 

8.20. Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da 
Secretaria da Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários 
após o horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à 
CONTRATANTE; 

8.21. Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, 
qualquer trabalho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

8.22. Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no 
perfeito funcionamento dos elevadores ou na rotina do TRE/AL; 

8.23. Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de 
força maior que impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, 
de imediato e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução dos 
serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos de conclusão 
estabelecidos neste Termo; 

8.24. Estar ciente de que a substituição de peça ou 
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modificação elétrica, eletrônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto 
original e que caracterize modernização, deverá ser precedida de apresentação de 
proposta comercial, para prévia 

aprovação da CONTRATANTE, instruída com orçamento detalhado e documentos 
técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.), de forma a ficar caracterizada e comprovada 
a necessidade da atualização sugerida. 

8.25. Da sustentabilidade: 

8.25.1. A Contratada se responsabilizará pelo recolhimento 
das peças e componentes defeituosos substituídos, efetuando o descarte 
ecologicamente correto, nos termos da legislação ambiental vigente (municipal ou 
estadual) ou legislação específica ao objeto; 

8.25.2. Para comprovação do cumprimento do item 
anterior, a empresa deverá apresentar, juntamente com o faturamento mensal, 
documento comprobatório de que efetuou o descarte ambientalmente correto das 
peças ou componentes recolhidos; 

8.25.3. A contratada se compromete a observar as normas 
de economia de energia elétrica e água, eventualmente necessárias para o 
desempenho dos serviços, em atendimento aos critérios de sustentabilidade adotados 
pela Justiça Eleitoral. 

8.25.4. É de inteira responsabilidade da contratada a 
manutenção das áreas de trabalho limpas, organizadas e sinalizadas. A proteção e 
segurança do pessoal envolvido nos serviços, bem como a prevenção de acidentes com 
os funcionários e visitantes do prédio é também de inteira responsabilidade da 
empresa contratada para os serviços de manutenção do elevador. 
 

 

9.1. Da vigência e eficácia: 

a) O prazo de vigência será contado da data de assinatura 
do termo contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e 
sucessivos períodos até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União; 

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

 

10. Local de Execução dos Serviços: 

10.1. Os serviço deverão ser executados no edifício sede 
deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió 
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- AL, 57051- 900. 
 

 

11. Unidades gestora e fiscalizadora: 

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

 

12. Do pagamento: 

12.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante 
a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao 
objeto, através de ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente 
informada, em até 10 (dez) dias úteis, devidamente atestada pela Coordenadoria de 
Serviços Gerais; 

12.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores 
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas; 

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

12.4. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar 
à Nota Fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo da 
Secretaria da Receita Federal. 
 

 

13. Da garantia do objeto: 

13. A CONTRATADA se obriga, durante todo o tempo de 
vigência contratual, a apresentar prazo de garantia para os serviços e para as peças 
de reposição por ela fornecidas, a partir de sua conclusão, conforme dispõe as normas 
do fabricante, ressaltando que esse prazo nunca poderá ser inferior a 06 (seis) meses. 
 

 

14. Das sanções administrativas: 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as sanções previstas na Lei 
8.666/93, bem como as seguintes sanções administrativas, a serem determinadas pela 
Administração, inclusive cumulativamente: 

14.1. 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; 
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14.2. Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois 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; 

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

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

14.5. A Administração, para aplicação das sanções, 
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 05 (cinco) 
dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

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

 

 

 

Lindineide Oliveira Cardoso 
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC 
 

 

Audeir Peixoto 

Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR 
 

 

Roberto Jackson Gomes Leitão 
Analista Judiciário - SEGEC 
 

 

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira 
Estagiária SEGEC 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº XX/2020 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº xx/2020 
 

Contrato nº xx/2020 
Processo nº 001005-55.2020.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
ELEVADORES, CELEBRADO COM A 
EMPRESA XXXXX 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
XXXX, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO ELEVADORES, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto 
nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços continuados 
manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, 
incluindo a reposição de peças novas e originais, nas condições e especificações descritas 
no edital do Pregão Eletrônico nº xx/2020 e seus anexos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços deverão ser prestados em dois  elevadores da marca 
OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) 
paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 
15Kw, Rotação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede administrativa 
do TRE/AL, localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 
Farol. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 A empresa contratada deverá, no momento da manutenção preventiva ou 
corretiva, executar os devidos testes, lubrificações, regulagens, limpezas, ajustes e 
reparos necessários, incluindo a substituição de qualquer parte/peça eletrônica, 
mecânica, hidráulica ou de acabamento, sem exceção; essa substituição será realizada 
numa base de troca por outra nova e original, de forma a manter as características 
originais dos elevadores, tornando-se a parte substituída propriedade da CONTRATADA. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da 
CONTRATADA, assim como a aplicação de quaisquer materiais complementares 
necessários aos trabalhos, tais como: ferramentas, instrumentos de medição, 
lubrificantes, graxas, fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que 
correrão às expensas da empresa contratada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando 
o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL atestará, 
na forma e prazo estabelecidos neste contrato, a execução e conclusão do serviço 
prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas por concluídas pela 
CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer 
procedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos elevadores, 
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas 
específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu 
bom funcionamento. Os serviços de manutenção preventiva serão executados 
mensalmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados 
por técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível com o expediente do  
TRE/AL, sob supervisão de fiscal designado pelo CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos 
componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens, ajustes, lubrificações, 
limpezas, testes e correções necessárias ao perfeito, econômico e seguro funcionamento 
dos elevadores. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva em 
todos os componentes dos elevadores, entre eles: relês, chaves, contadores, conjuntos 
eletrônicos e demais componentes dos armários  de comando seletor, redutor, polia, 
rolamento, mancais de motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho seletor, fita, 
pick-up, cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos de aço, 
caboselétricos, dispositivos de segurança, contrapeso, para-choques, polias diversas, 
rampas mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos em geral, 
fechadores, trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais 
equipamentos, casas de máquinas e poço, procedendo às verificações, regulagens, 
ajustes, lubrificações, limpezas, testes e correções, a fim de proporcionar funcionamento 
perfeito, econômico e seguro dos elevadores. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA 
deverá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao(s) servidor(es) que a 
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Administração nomear como FISCAL(IS) do contrato, contendo check-list com 
informações de todos os itens que compõem os elevadores e atual situação, devendo ser 
informado também a data de  realização da manutenção, situação operacional dos 
elevadores, itens com defeito, peças e materiais substituídos, identificação do técnico 
que realizou a manutenção, entre outros. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - As peças de reposição utilizadas na manutenção preventiva serão 
fornecidas pela empresa a ser contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - A empresa contratada deverá executar manutenção preventiva em 
intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos elevadores, realizando as 
verificações/testes, bem como os demais que julgar necessários para mantê-los em 
perfeito estado de funcionamento e perfeita condição de segurança. 

 
PARÁGRAFO DEZ - A Manutenção Preventiva deverá ser realizada, desde que acordada 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, no período de segunda a 
sextafeira, no horário de funcionamento do TRE/AL. 

 
PARÁGRAFO ONZE - A empresa contratada deverá realizar os serviços de assistência 
corretiva e de plantão por meio do envio de profissional técnico ao prédio deste Tribunal, 
a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras providências, tantas vezes 
quantas forem necessárias, preenchendo, na ocasião, uma Ordem de Serviço, onde 
deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da instalação, defeito 
reclamado, solução apresentada, relação de peças substituídas, data e horários inicial e 
final do serviço, além da identificação do técnico que prestou o atendimento, sendo que 
uma via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o fiscal designado por este 
Tribunal. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre 
quando solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de quebras ou da constatação 
de mau funcionamento dos elevadores, e consistirão de todos os procedimentos 
necessários a colocá-los em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, as 
necessárias substituições de peças, ajustes e reparos, em consonância com os manuais 
e normas técnicas específicas, além das descritas neste contrato. Em qualquer caso, a 
peça fornecida para reposição deverá ser nova, original e garantida pelo prazo mínimo 
de 06 (seis) meses. 

 
PARÁGRAFO TREZE - A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos 
chamados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para 
manutenção preventiva. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos pelo 
TRE/AL quando os equipamentos atingirem o funcionamento ideal especificado nos 
manuais técnicos correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos. 

PARÁGRAFO QUINZE - A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de 
segunda a sexta-feira, preferencialmente, durante o horário de funcionamento do 
Tribunal, para recolocação dos equipamentos em funcionamento normal ou outras 
providências. Os chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a 
solicitação técnica que será feita por telefone. Independentemente do defeito, a 
regularização deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a partir da comunicação 
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da inoperância. 
 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação no 
prazo estabelecido acima, deverá a empresa colocar os elevadores em funcionamento 
em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento das 12 
(doze) horas iniciais, se for o caso, mediante substituição provisória da parte defeituosa 
por outra similar, desde que afastados os riscos de agravamento posterior do problema 
ou de diminuição da vida útil dos elevadores e asseguradas a segurança do pessoal e das 
instalações do CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Ocorrendo a hipótese descrita no item anterior, a CONTRATADA 
de tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final do 
atendimento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução provisória não 
acarretará qualquer espécie de risco aos elevadores e à CONTRATANTE, deverá constar a 
justificativa para o procedimento adotado, bem como a previsão de retorno dos 
elevadores às suas características originais, cujo prazo máximo fica desde já estipulado 
em 07 (sete) dias, quando só então o serviço será dado por concluído. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de 
segunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento do Tribunal, e aos sábados, 
domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do funcionamento 
dos elevadores, aplicando todo o material necessário e existente em estoque de 
emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente não existente em 
estoque de emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-
se-á a partir do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu 
horário normal de atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) 
horas após a solicitação de assistência. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, 
considerando o valor mensal de R$ xxxxx e o período previsto para vigência contratual 
de doze meses. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos preços acima já estão incluídos os custos com a eventual 
reposição de peças novas e originais, que serão suportados pela contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de 
ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez) 
dias úteis, devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços Gerais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem 
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias 

e/ou convenientes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
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PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecida pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes dos materiais empregados ou da execução dos 
serviços no prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada 
pela fiscalização ou gestão contratual; 

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

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

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde 
que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que 
nas dependências do TRE/AL; 

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

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu 
estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-
los; 

h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao (à) 
CONTRATADO(A) otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com 
vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramentas 
recomendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as 
manutenções preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços 
de peças conforme as normas estabelecidas pelo fabricante; 
 
j) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 
procedência das peças que necessitarem de substituição; 

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente 
de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção 
Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços 
constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o 
CONTRATANTE, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos 
materiais, produtos e equipamentos empregados; 
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m) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 
principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

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

o) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como 
inadequados para a prestação dos serviços; 

p) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador; 

q) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das peças de 
reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses; 

r) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela empresa 
responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços 
referenciados neste projeto; 

s) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da remessa e 
devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas 
dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de 
pessoal, diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços 
prestados; 

t) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., que 
será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, 
adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, em prazo não 
superior a 48 (quarenta e oito) horas; 

u) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da Administração, 
quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o horário 
estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à 
CONTRATANTE; 

v) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer trabalho 
inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

x) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito 
funcionamento dos elevadores ou na rotina do TRE/AL; 

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 
impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de 
imediato e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a execução 
dos serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos de 
conclusão estabelecidos neste Termo; 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO - São obrigações da CONTRATADA quanto à sustentabilidade: 

a) Responsabilizar-se pelo recolhimento das peças e componentes defeituosos 
substituídos, efetuando o descarte ecologicamente correto, nos termos da 
legislação ambiental vigente (municipal ou estadual) ou legislação específica ao 
objeto; 

a.1) Para comprovação do cumprimento do item anterior, a empresa 
deverá apresentar, juntamente com o faturamento mensal, documento 
comprobatório de que efetuou o descarte ambientalmente correto das 
peças ou componentes recolhidos; 

b) Comprometer-se a observar as normas de economia de energia elétrica e 
água, eventualmente necessárias para o desempenho dos serviços, em 
atendimento aos critérios de sustentabilidade adotados pela Justiça Eleitoral; 

c) Responsabilizar-se pela manutenção das áreas de trabalho limpas, 
organizadas e sinalizadas. A proteção e segurança do pessoal envolvido nos 
serviços, bem como a prevenção de acidentes com os funcionários e visitantes 
do prédio é também de inteira responsabilidade da empresa contratada para 
os serviços de manutenção do elevador. 
 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa 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). 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que 
serão designados como Gestor e Fiscal; 
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b) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada 
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
pertinentes. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

 
 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 

com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0721534)         SEI 0001005-55.2020.6.02.8000 / pg. 172



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

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 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

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

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

 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -   Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
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PARÁGRAFO ONZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, 
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE -   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 DOZE – DO REAJUSTE 
 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 

variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 

prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os 

valores praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0001005-55.2020.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
À AJ-DG, 
com minuta de edital ajustada ao novo Termo de

Referência.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 18/06/2020, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721535 e o código CRC 4CFDFB19.
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PROCESSO : 0001005-55.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

 

Parecer nº 1168 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0721534) na modalidade pregão, na forma eletrônica,
visando à contratação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva dos elevadores instalados no atual
edifício-sede, incluindo a reposição de peças novas e
originais, tudo de acordo com a justificativa constante no
termo de referência (0719841), aprovado pela Secretaria de
Administração (0721286).

  
2. DO PROCEDIMENTO

 

Com vista dos autos, a SEIC (0701699) estimou
para a contratação o valor mensal de manutenção para 02
(dois) elevadores, de R$ 5.114,75 (cinco mil cento e quatorze
reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor global
para 12 meses de contratação de R$ 61.377,00 (sessenta e um
mil trezentos e setenta e sete reais), conforme
planilha estimativa de preços (0701687).

Sugeriu, então, aquela unidade, que a licitação
fosse realizada na modalidade pregão, na forma  eletrônica,
com fundamento na Lei 10.520/2002, com participação
exclusiva de micro, pequenas e médias empresas. 

Foi juntada pela COFIN a reserva de crédito, no 
evento 0702596.

Ato contínuo, foi juntada aos autos minuta de edital
de licitação (0721534) elaborada pela SLC, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL - LOTE ÚNICO, objetivando  a
contratação a contratação serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
pertencentes a este Regional, com exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte. 

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Registre-se que os serviços ora pretendidos são

catalogados como de engenharia, exigindo-se, portanto, para
fins de habilitação, a devida Certidão de Registro de Pessoa
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Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA (item 8.10.3. da minuta do edital -
 0721534).

Quanto a ser caracterizado como serviço comum de
engenharia, dispõe o antedito Decreto, in verbis:

Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
(...)
VIII - serviço comum de engenharia -
atividade ou conjunto de atividades que
necessitam da participação e do
acompanhamento de profissional
engenheiro habilitado, nos termos do
disposto na Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, e cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pela
administração pública, mediante
especificações usuais de mercado;
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns, conforme
esclarecido pela SMR (0719898),  tem-se que o objeto da
presente licitação pode ser contratado via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência, quanto aos
critérios de desempate. 

 
4. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 

Impende assinalar, neste ponto, que a possibilidade
de prorrogação da vigência do ajuste, conforme previsão
contida na cláusula dez da minuta contratual (0721534),
encontra-se albergada pelo art. 57, II, da Lei nº 8.666/93:

 

Art. 57.  A duração dos contratos regidos por
esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos:

(...)

II - à prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, que poderão ter a sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos
períodos

com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses;          

 
O fundamento da hipótese legal é a existência de

contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o
administrativista Marçal Justen
Filho, in  Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p. 492/493:

 
“A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos 
particulares, como a execução contratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública 
a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento 
não exaure prestação semelhante no futuro. Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas também compreendidas necessidades 
públicas permanentes relacionadas com atividades que não são indispensáveis. O que é fundamental é a necessidade pública permanente e 
contínua a ser satisfeita através de um serviço.”

 

Tal conclusão guarda consonância com o caso ora
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em análise, porquanto patente que os serviços em foco são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

Desta forma, tem-se plenamente possível o
enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida, na oportunidade, a vantajosidade
para a Administração.

 
5. DA MINUTA  DO CONTRATO

 

A minuta (0721534) contratual ora analisada atende
às prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93,
trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: o objeto e seus elementos característicos, o
regime de execução, o preço e as condições de pagamento, o
crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue lista de verificação exigida no Anexo I
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
ANEXO I -  Atos administrativos e documentos necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  

 

0690911

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação? SIM

0719841

 

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM  

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento
do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM  

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento
de itens? SIM  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica? SIM Item 5

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

SIM  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a apresentação
de atestados de capacidade técnica? SIM  

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou visita
técnica? SIM  
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16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas
e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM Item 8.25

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0721286

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM
0701699

0719108

 25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de
acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

SIM
 

 

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

0701687

0701695

 

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art. 34
da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique em
vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO 0721534

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

SIM  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

SIM  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite
máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

NÃO  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação
de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação
das propostas?

SIM  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação? SIM  

38 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a
ser contratado? SIM  
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40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira? N/A  

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da prestação
de serviços?

SIM 0721534

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à
fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

SIM  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A decisão compete à
autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? NÃO  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM  

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15
e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

 
0702596

 

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  
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 7. CONCLUSÃO

 

Assim, esta Assessoria Jurídica, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova a
minuta do edital de licitação (0721534) na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL - LOTE ÚNICO, objetivando a contratação de
serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva
dos elevadores instalados no atual edifício-sede, incluindo a
reposição de peças novas e originais, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração.

 
À consideração superior.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 19/06/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/06/2020, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721557 e o código CRC 5A074ACA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de junho de 2020.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo e a minuta do edital, submeto à
superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo, com fulcro no
art. 1º da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, a abertura da
fase externa do presente certame,  na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL - LOTE ÚNICO,
objetivando a contratação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva dos elevadores instalados no atual edifício-
sede, incluindo a reposição de peças novas e originais, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração,
consoante minuta 0721534, aprovada pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1168 (0721557).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/06/2020, 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
0722304 e o código CRC 406B587C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001005-55.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores do prédio-sede.

 

Decisão nº 1754 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0722304.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL -
 LOTE ÚNICO, objetivando a contratação de serviços continuados de
manutenção preventiva e corretiva dos elevadores instalados no
atual edifício-sede, incluindo a reposição de peças novas e originais,
tudo de acordo com a justificativa constante no termo de
referência (0719841), aprovado pela Secretaria de Administração
(0721286).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0721534, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1168 (0721557) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da
Presidência 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 23/06/2020, às 18:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723475 e o código CRC 00681196.
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