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

 

Memorando nº 872 / 2017 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 22 de novembro de 2017.

Para: Coordenaria de Serviços Gerais.

Assunto: Encaminhamento. Termo de Referência. Serviços de restauração.
Plataformas/bases metálicas. Sustentação. Unidades condensadoras. Split cassetes.
Edifício-sede. TRE/AL.

 

Senhor Coordenador de Serviços Gerais,
 
De ordem do Ilmo. Secretário de Administração, desenvolvi termo

de referência (SEI 0320088) cujo objeto é a contratação de pessoa física ou
jurídica especializada para realização de serviços de restauração em 9
(nove) plataformas metálicas que dão sustentação às unidades condensadoras
- de condicionadores de ar tipo split, modelo cassete - instaladas nas lajes
externas dos pavimentos do edifício-sede deste Tribunal, de modo a evitar a
deterioração das referidas plataformas pela ação de vento, chuva e maresia.

 
Sendo assim, evoluo os presentes autos a V. Sa. para os

necessários encaminhamentos.
 
Atenciosamente,
 
André Frazão de Omena
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 23/11/2017, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0320086 e o código CRC 2671B947.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para realização de
serviços de restauração em 9 (nove) plataformas que dão sustentação às
unidades condensadoras  - de condicionadores de ar tipo split, modelo cassete
- que se encontram istaladas nas lajes externas dos pavimentos do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
2. JUSTIFICATIVA
Necessidade de manutenção/restauração em 9 (nove)
plataformas/bases metálicas que servem de suporte às unidades
condensadoras instaladas nas lajes externas dos pavimentos do edifício-sede
do TRE/AL, de modo a evitar a sua deterioração pela ação de vento, chuva e
maresia.
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Restauração das plataformas/bases metálicas instaladas nas lajes
externas dos pavimentos do edifício-sede do TRE/AL.
3.2. Serviços a serem executados com o auxílio de equipamentos de suspensão
(uso de material de descida).
3.3. Todos os materiais necessários à execução dos serviços ficarão a cargo da
CONTRATADA.
3.4. Substituição dos parabolts e vergalhões de transpasse para sustentação
das plataformas.
3.5. Utilização de solvente, zarcão e tinta emborrachada de cor branca.
3.6. Demais medidas necessárias aos serviços de restauração das plataformas
externas.
 
4. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO TRABALHO EM ALTURA
4.1. O responsável pela execução do serviço (pessoa física ou jurídica) deverá
comprovar que os trabalhadores envolvidos estão devidamente capacitados
com relação à execução de serviços realizados em altura, de acordo com as
disposições da Norma Regulamentadora de n.º 35, do Ministério do Trabalho e
Emprego.
4.2. O responsável pela execução do serviço (pessoa física ou jurídica) deverá
apresentar atestado de saúde ocupacional do trabalhador de modo a
comprovar a aptidão do profissional para o trabalho em altura.
4.3. O profissional responsável pela execução do serviço (pessoa física ou
jurídica) deverá estar devidamente equipado com os equipamentos de
proteção individual - EPI indicados pela Norma Regulamentadora de n.º 35, do
Ministério do Trabalho e Emprego.
 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL
5.1. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho
Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) como profissional ou empresa de engenharia e apresentar
um ou mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente certificados pelo
Conselho Regional de Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura
(Certidão de Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove que o licitante possui capacidade para executar
serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto
deste certame.
5.1.1. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este
projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com o seguinte
serviço, no mínimo, realização de manutenção em condicionadores de ar e de
manutenção/restauração em plataformas externas em edifícios com pelo
menos 6 (seis) pavimentos.
5.2. Os interessados deverão comprovar que possuem em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de
nível superior, ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU,
detentor(es) do atestado de capacidade técnica referido nos parágrafos
anteriores.
5.3. Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio da empresa, a comprovação
de que trata o parágrafo anterior será satisfeita com a apresentação do ato
constitutivo ou contrato social da empresa.
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5.4. Se o detentor do Acervo Técnico for contratado para prestação de
serviços, a comprovação será satisfeita com a apresentação do contrato de
prestação de serviço.
5.5. Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação dar-se-á
com a apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha
constante do Livro de Registro de Empregado.
5.6. O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, detentor(es) do(s) acervo(s)
técnico(s), deverá(ão) participar do serviço objeto deste certame, coordenando
sua execução de acordo com os respectivos acervos técnicos.
 
6. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo para conclusão dos serviços é de 15 (quinze) dias, contado do
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço.
 
7. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA
A garantia mínima dos serviços é de 1 (um) ano.
 
8. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL, CEP:
57.051-090. Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada
mediante prévio aviso.
 
9. PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.
9.2.
Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
 
10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
Seção de Manutenção e Reparos - SMR.
 
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:

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

b. Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

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

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

(cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-
lhe o contraditório e a ampla defesa;

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

 
 

Responsável pela elaboração deste termo de referência:
 

André Frazão de Omena
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos - SMR

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 23/11/2017, 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
0320088 e o código CRC 40F599B0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2017.
À Coordenadoria de Serviços Gerais.
 
Senhor Coordenador,
 
Com o escopo de dar maior celeridade ao feito, ante

a necessidade de restauração imediata das plataformas, faço anexar
proposta comercial (0320906) enviada por e-mail (SE I 0320903)
pela empresa especializada REFRIDUTO, a qual realiza trabalho em
altura, inclusive com a utilização de equipamentos de suspensão.

 
Com atenção,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 23/11/2017, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0320899 e o código CRC 6BF03786.

0010804-30.2017.6.02.8000 0320899v1
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De: Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Para: André Frazão de Omena <andreomena@tre-al.jus.br>
Data: 29/09/2017 10:28 AM
Assunto: orçamentos

Caro Senhor Andre Omena. Bom dia!!

Seguem orçamentos sugeridos, ferentes aos serviços corretivos nas unidades
condensadoras e recuperação das plataformas externas.

A disposição,

Atenciosamente,

Edvane Marques
Refriduto
82 98818 0761/99103 0068

Anexados:
 

Arquivo: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Proposta 0069 2017 Plataformas.pdf

Tamanho:
170k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Proposta 0068 2017 Conensadoras.pdf

Tamanho:
128k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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       O plano de saúde do seu condicionador de ar 

 

                                                          

Rua São Francisco, nº 05 G             CNPJ 07.894.433/0001-87                     Tel. 82 3032 2861 
Bairro Ouro Preto, Maceió/AL               CMC 90.077.573-4                           Fax 82 3328 3413 

Proposta 0069/2017   Maceió/AL, 28 de setembro de 2017. 

 

 

AO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

AT. SR. ANDRE FRAZÃO DE OMENA 

CHEFE DA SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS 

 

 

ASSUNTO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO/PLATAFORMAS  

 

 

Prezado Senhor 

 

 

Atendendo vossa solicitação, estamos apresentando os nossos preços 

de serviços e demais condições comerciais para o objeto solicitado, conforme 

segue. 

 

ITEM 01 

 

1.1 Serviços de restauração das plataformas/bases externas com os 

seguintes procedimentos: 

 Solventes, 

 Para bout/tipo de vergalhão de transpasse para sustentação  

 Zarcão  

 Tinta tipo emborrachada de cor branca 

o OBS.: alguns procedimentos serão executados com o auxílio de 

suspensão (uso de material de descida)  

 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: 

 

Valor individual por plataforma: R$ 880,00 – Oitocentos e Oitenta Reais 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO:  

 

 Até 10 (dez) dias da apresentação da nota fiscal de serviços. 

 

CONDIÇÕES  GERAIS DE FORNECIMENTO: 

 

  Prazo estimado para conclusão dos serviços  

 05 (cinco) dias 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

Edvane Marques 

Gerente Geral 

REFRIDUTO 

82 98818 0761/99103 0068 
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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 novembro de 2017.
Ciente. 
Vão os autos à SAD, para fins de análise e deliberação

sobre  o Termo de Referência.
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 27/11/2017, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0322229 e o código CRC 9216CBCD.

0010804-30.2017.6.02.8000 0322229v1
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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 novembro de 2017.
À COSEG
 
Senhor Coordenador,
 
Conforme já orientado por este Gabinete, solicito

que o TR de evento 0320088 seja avalizado por um dos
engenheiros que atuam na SMR.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/11/2017, às 21:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0322300 e o código CRC 05BB1E80.

0010804-30.2017.6.02.8000 0322300v1
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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 novembro de 2017.
Ciente. 
Vão os autos à SMR, para cumprimento da determinação

da Secretaria de Adminsitração, com a urgência que o caso requer.
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 28/11/2017, 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
0322936 e o código CRC DC114114.

0010804-30.2017.6.02.8000 0322936v1
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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 novembro de 2017.
Atribuo o presente processo para o

engenheiro Marcos André Melo Teixeira, para que o TR de
evento 0320088 seja por avalizado pela engenharia da SMR,
conforme orientação da SAD.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 28/11/2017, às 19:11, 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
0322991 e o código CRC E006ECFD.

0010804-30.2017.6.02.8000 0322991v1
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De: "André Frazão de Omena" <andreomena@tre-al.jus.br>
Para: "marcosteixeira" <marcosteixeira@tre-al.jus.br>

CC: "Antonio Ferreira Barbosa Filho" <antoniobarbosa@tre-al.jus.br>, "José Ricardo Araújo e Silva"
<josericardo@tre-al.jus.br>

Data: 28/11/2017 07:18 PM
Assunto: Comunicação. Processo SEI atribuído para marcosteixeira.

Prezado Engenheiro Marcos Teixeira,
 
Informo-lhe que o processo SEI 0010804-30.2017.6.02.8000 foi atribuído para Vossa Senhoria.
 
Atenciosamente,
 
André Frazão de Omena
Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
Ramal: 7652
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2018.
Ao Chefe da SMR,
 
O termo de referência (0320088) deve descrever os

serviços de restauração em 9 (nove) plataformas que dão
sustentação às unidades condensadoras  - de condicionadores
de ar tipo split, modelo cassete - que se encontram instaladas
nas lajes externas dos pavimentos do edifício-sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, porém deve apresentar mais de
uma solução técnica de execução, descrevendo os métodos de
execução dos serviços, adequados a concepção da edificação,
bem como todos os equipamentos e sistemas de ancoragem,
procedimentos de amarração das cordas, cabos de aços ou
quaisquer outros dispositivos que serão utilizados na
efetivação dos serviços. Os sistemas e pontos de ancoragem,
para cada método de execução proposto, devem ser bem
detalhados, além da análise in loco da capacidade de carga de
cada ponto destes, caso existam na edificação atualmente
utilizada pelo TRE-AL, não existindo estes dispositivos, o
profissional da engenharia, legalmente habilitado na área de
segurança do trabalho, deverá propor uma solução técnica
alternativa, conforme a boa técnica e as normas vigentes.

Por fim, informo que este subscritor, não possui
expertise e competência técnica legal, ou seja,
habilitação técnica na área de segurança do trabalho, para
complementação e elaboração deste Termo de Referência,
sendo imprescindível a elaboração deste termo de referência,
por profissional habilitado, por se tratar de um serviço
perigoso, com risco de acidentes fatais, visando a preservação
das vidas e integridade física destes trabalhadores, bem como
a imagem deste Egrégio Tribunal.

Desta forma, devolvo os autos à chefia da SMR,

Despacho SMR 0340215         SEI 0010804-30.2017.6.02.8000 / pg. 14



atribuindo-lhe o processo SEI nº 0010804-
30.2017.6.02.8000, para análise e demais encaminhamentos
legais.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA,
Analista Judiciário, em 19/01/2018, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0340215 e o código CRC BAC3D756.

0010804-30.2017.6.02.8000 0340215v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2018.
À Coordenadoria de Serviços Gerais.
 
Senhor Coordenador,
 
Encaminho os presentes autos a V. Sa. para ciência do

teor do Despacho SMR 0340215, da lavra do engenheiro civil Marcos
André Melo Teixeira, bem como para adoção das providências que
entender pertinentes à resolução do problema, qual seja: necessidade
de manutenção (restauração) nas plataformas metálicas que dão
sustentação às unidades condensadoras instaladas nas lajes externas
dos pavimentos do edifício-sede. 

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA, Chefe de
Seção, em 26/01/2018, às 09:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0342430 e o código CRC 460A385E.

0010804-30.2017.6.02.8000 0342430v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2018.
Retornem os autos à COSEG para providenciar, em

autos apartados, TR para contratação de profissional
especializado que possa desenvolver o trabalho ora
demandado, destacando o caráter de urgência, uma vez
que se trata de estruturas cuja deterioração poderá
comprometer a segurança da edificação e das pessoas
que nela trabalham.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/01/2018, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0342717 e o código CRC B546D2B2.

0010804-30.2017.6.02.8000 0342717v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2018.
Ciente. 
 
Vão os autos  ao Engenheiro Audeir Medeiros para

analisar o  termo de referência objeto deste processo, haja vista a
informação chegada a esta coordenação de ser vossa senhoria 
posuidor de capacidade técnica para tal desiderato.

 
Empós venham os autos conclusos a esta coordenação.
 
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 30/01/2018, às 15:16, 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
0343639 e o código CRC BB17FFE5.

0010804-30.2017.6.02.8000 0343639v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de pessoa jurídica especializada para

realização de serviços de restauração em 11
(onze) plataformas que dão sustentação às unidades
condensadoras  - de condicionadores de ar tipo split, modelo
cassete - que se encontram instaladas nas lajes externas dos
pavimentos do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas. 

O contrato compreenderá, além da mão de obra, o
fornecimento de todos os insumos, materiais e emprego dos
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme
especificações e quantidades estabelecidos neste documento.

 
2. JUSTIFICATIVA
Necessidade de manutenção e restauração em 11

(onze) plataformas/bases metálicas que servem de suporte às
unidades condensadoras instaladas nas lajes externas dos
pavimentos do edifício-sede do TRE/AL, de modo a evitar a
sua deterioração pela ação de vento, chuva e maresia.

 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Trata-se do serviço de restauração e manutenção

das bases metálicas, instaladas nas lajes externas dos
pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de Alagoas
(TRE/AL) e que sustentam as unidades condensadoras dos
aparelhos de ares-condicionados. 

As plataformas encontram-se com ferrugem, devido
ao desgaste provado pela ação do vento, da chuva, da
maresia, entre outros fatores. Assim, a contratata deverá
retirar a camada de tinta pré-existente nestas plataformas
metálicas, preparar e pintar a plataforma, desde o lixamento,
aplicação de neutralizador de ferrugem, aplicação de zarcão,
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visando a proteção contra a ferrugem, além da finalização
com a pintura em tinta esmalte sintético na corbranca.

Como as plataformas sustentam unidades
condensadoras, a empresa ficará responsável pela retirada
destas condensadoras, e após a realização do serviço, a
contratada deverá colocar de volta sobre as plataformas
metálicas, as condesadoras que forem removidas, atentando
para a realização de testes que garantam o perfeito
funcionamento dos equipamentos.

Por se tratar de um trabalho em altura, é
necessário que sejam atendidos os critérios das normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho, principalmente
a NR 35, que estabelece os requisitos mínimos de proteção
para o trabalho em altura,

 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Deverá ser facultado aos proponentes fazer

uma visita prévia ao local onde será executado o serviço,
oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as
medidas, porém, não serão aceitas reclamações posteriores
com alegações de desconhecimento das condições ou
dificuldades quanto à realização dos serviços listados no
presente Termo de Referência.

4.2. Os serviços deverão ser prestados dentro dos
parâmetros e rotinas estabelecidos e previamente agendados
em observância às normas legais de segurança e
regulamentares aplicáveis às recomendações aceitas pela boa
técnica.

4.3. Todos os insumos necessários à realização do
serviço, inclusive a mão de obra, deverão estar inclusos nos
custos totais.

4.4. Todo o pessoal e material necessário ao uso da
prestação do serviço deverão ser fornecidos pela
CONTRATADA, sendo os mesmos de sua exclusiva
responsabilidade quanto aos custos de transporte, diárias e
alimentação de todos os envolvidos.

4.5. Durante a execução dos serviços a empresa
deverá fornecer e descrever os insumos necessários à
otimização desta demanda.

4.6. Deverá a CONTRATADA a preservar o
ambiente como fora encontrado, sem quaisquer danos desde o
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acesso à edificação até a conclusão dos serviços, podendo
arcar com responsabilidade sobre avarias. Após toda a
realização do serviço, o local deverá ser devidamente limpo,
com a remoção de sobras de material, entulhos etc.

 
5. REQUISITOS ESPECÍFICOS
5.1. Antes do início dos trabalhos, a contratada

deverá apresentar um laudo emitido por profissional da área
de Segurança do Trabalho, que comprove a segurança dos
equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela
empresa durante todo o período de execução dos serviços.

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

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das
licitantes, com relação a este projeto, serão exigidas Certidões
de Acervo Técnicos - CAT's com o seguinte serviço, no
mínimo, realização de manutenção em condicionadores de ar
e de manutenção/restauração em plataformas externas em
edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos.

 
 
6. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
6.1 Será exigida garantia de execução contratual,

conforme Art. 56, § 2º e § 4º da Lei 8.666/93.
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA

obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT.
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7.2 A manutenção das plataformas metálicas deverá
ser realizada sempre com a otimização da produtividade nas
rotinas da área, dentro do escopo da sustentabilidade;

7.3 Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime ou
equipamento equivalente, quando necessário, para retirada do
objeto contratual, observadas as normas de segurança do
trabalho;

7.4 A execução dos serviços obedecerá
rigorosamente às normas de segurança e medicina do
trabalho para este tipo de atividade;

7.5 Deverá ser empregada mão de obra própria e
especializada para execução dos serviços contratados;

7.6 Será obrigatório o uso de Equipamento de
Proteção Individual (EPIs) por todos os operários, de acordo
com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego, NR 6;

7.7 Deverá utilizar produtos químicos, necessários
para a realização do serviço, que estejam aprovados pelos
órgãos governamentais competentes, de primeira qualidade e
em embalagens originais de fábrica ou de comercialização que
não causem danos a pessoas ou a itens objeto desta
contratação;

7.8. Para a execução do serviço, a CONTRATANTA
deverá retirar as unidades condensadoras sobre as
plataformas metálicas. 

7.9. A CONTRATANTA deverá substituir os
parabolts e vergalhões de transpasse que sustentam as
plataformas. 

7.10 A CONTRATANTA deverá retirar a camada de
tinta branca presente nas plataformas metálicas, preparar e
pintar as plataformas metálicas, desde o lixamento, aplicação
de neutralizador de ferrugem, aplicação de zarcão, visando a
proteção contra a ferrugem, e deverá finalizar com a pintura
em esmalte sintético branco.

7.11. Caso seja necessário, as demais medidas
necessárias aos serviços de restauração e manutenção das
plataformas externas deverão ser executadas pela
CONTRATANTA.

7.12. Para a manutenção das plataformas,
será necessário a remoção das unidades condensadoras que
se encontram sobre as plataformas metálicas. Após a
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manutenção e reparo das plataformas, a
CONTRATANTA deverá colocar as plataformas nos locais
onde as mesmas foram retiradas, e colocar sobre os mesmos
as condensadoras que foram removidas, inclusive as
instalações frigoríficas. 

7.13. Qualquer dano provocado nas unidades
condensadoras ou nas instalações frigoríficas, durante a
execuçao do serviço ou decorrente da mau instalação dos
mecânismos de sustentação, são de responsabilidade da
CONTRATADA, e a mesma deverá arcar com os prejuízos
decorrentes destes danos. 

7.14 A contratada deverá atender as exigências da
NR-35 TRABALHO EM ALTURA, tais como:

7.14.1 Assegurar a realização da Análise de Risco -
AR e, quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho –
PT;

7.14.2 Desenvolver procedimento operacional para
as atividades rotineiras de trabalho em altura;

7.14.3 Assegurar a realização de avaliação prévia
das condições no local do trabalho em altura, pelo estudo,
planejamento e implementação das ações e das medidas
complementares de segurança aplicáveis;

7.14.4 Adotar as providências necessárias para
acompanhar o cumprimento das medidas de proteção
estabelecidas nesta Norma pela empresa contratada;

7.14.5 Garantir aos trabalhadores informações
atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle;

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só
se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas
nesta Norma;

7.14.7 Assegurar a suspensão dos trabalhos em
altura quando verificar situação ou condição de risco não
prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja
possível;

7.14.8 Estabelecer uma sistemática de autorização
dos trabalhadores para trabalho em altura;

7.14.9 Assegurar que todo trabalho em altura seja
realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela
análise de riscos de acordo com as peculiaridades da
atividade;
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8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. O prazo para execução dos serviços é de

30 (trinta) dias, contado do recebimento da Nota de Empenho
ou Ordem de Serviço.

8.2 O prazo de vigência do contrato é de 90
(noventa) dias, contandos após a assinatura do contrato.

 
9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS
9.1. Todos os serviços serão prestados na Sede do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57.051-090.

9.2. Os serviços deverão ser realizados em horário
comercial, salvo orientação divergente da Seção de
Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso.

 
10. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA
10.1. A garantia mínima dos serviços é de 2 (dois)

ano.
 
11. PAGAMENTO
11.1.

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

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

 
12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
12.1 A Gestão será realizada pela Seção de Gestão

de Contratos (SEGEC) e a Fiscalização pela Seção de
Manutenção e Reparos (SMR).
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13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

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

13.1 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;

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

13.3 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;

13.4. Suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

13.5 Expedição de declaração de inidoneidade em
nome da CONTRATADA para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei
Nacional n° 8.666/93;

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

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

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

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

 
 

Termo de Referência SMR 0687810         SEI 0010804-30.2017.6.02.8000 / pg. 25



Responsáveis pela elaboração deste termo de
referência:

 
Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto
Analista Judiciário, especializado em Engenharia

Civil
Seção de Manutenção e Reparos (SMR)
 
Matthias Schmidt
Estagiário da Seção de Manutenção e Reparos

(SMR)

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 14/05/2020, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MATTHIAS SCHMIDT, Estagiário(a), em
14/05/2020, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687810 e o código CRC 2F7432A6.

0010804-30.2017.6.02.8000 0687810v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2020.
À Secretaria de Administração.
Com cópia à COSEG.
Assunto: Termo de referência. Serviço de

Restauração e Manutenção de Plataformas metálicas.
 

Senhor Secretário,
 
A Seção de Manutenção e Reparos – SMR elaborou

o Termo de Referência SMR 0687810, cujo objeto é a
contratação dos serviços de restauração das plataformas que
sustentam as condesadoras do sistema de climatização do
edifício-sede deste egégio tribunal, conforme quantidades e
especificações descritas no Termo de Referência.

Desta forma, submetemos o referido
documento para análise e adoção das providências
necessárias, salientando o caráter de urgência, visto que se
trata de uma estrutura cuja deterioração compromete a
segurança da edificação e dos servidores que nela trabalham. 

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 14/05/2020, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687815 e o código CRC EBC64E8B.

0010804-30.2017.6.02.8000 0687815v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
 
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Destacando o caráter de urgência da contratação em

tela, aprovo, ressalvados os aspectos técnicos envolvidos, o TR de
evento 0687810 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 14/05/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704246 e o código CRC 118C7579.

0010804-30.2017.6.02.8000 0704246v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.

À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de
15/2/2017.  

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/05/2020, às 20:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704360 e o código CRC EC8A43AD.

0010804-30.2017.6.02.8000 0704360v1
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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 maio de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0704360, 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 15/05/2020, às 08:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704470 e o código CRC 6807383E.

0010804-30.2017.6.02.8000 0704470v1
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E-mail - 0704957

Data de Envio: 
  15/05/2020 14:08:13

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

Para (com cópia oculta):
    edvane.refriduto@gmail.com
    abeirellepp@hotmail.com
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com
    mariobraga@gmail.com
    atendimento@clime.com.br
    abrefrigeracaoadm@yahoo.com.br
    contato@servfrio.com.br
    climexclimatizacao@outlook.com
    proclima_@hotmail.com
    pontofrio@bol.com.br
    pontofrio.mcz@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de
restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras - de
condicionadores de ar tipo split, modelo cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes externas
dos pavimentos do Edifício Sede deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo descrição do
serviço, especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em
regime teletrabalho.

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0687810.html
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[seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras.
TREAL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: sábado, 16 de maio de 2020 02:29 BRT

Bom dia!
Agradecemos pela oportunidade, mas vamosdeixarpara outra oportunidade.
Grato,
Gustavo

Em sex, 15 de mai de 2020 14:08, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de restauração em
11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras  - de condicionadores de ar tipo split,
modelo cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício Sede deste
Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo descrição do serviço,
especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria, trabalhando em regime
teletrabalho.

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: anag_silva@yahoo.com.br

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações
SEIC - TRE/AL
9 9938-4871

Yahoo Mail - [seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataform... https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14301?.intl=br&.lang=pt...
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proposta orçamentaria

De: vicente amaral (vicenteamaralmirandiba@gmail.com)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 18 de maio de 2020 13:07 BRT

conforme solicitado envio orçamento.

TRE 2020.pdf
497.5kB

Yahoo Mail - proposta orçamentaria https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14317?.intl=br&.lang=pt...
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�EW:͗�Ϯϵ͘ϭϯϲ͘ϴϯϬͬϬϬϬϭͲϮϮ
&KE�͗�;ϴϮͿ�ϵϵϭϰϯͲϬϵϮϵ�ͬ�ϵϴϴϬϴͲϴϱϴϭ �D�/>͗ ǀŝĐĞŶƚĞĂŵĂƌĂůŵŝƌĂŶĚŝďĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

3����'�����
0DFHLy �� GH�0DLR GH�����

$
7(5 ± 7ULEXQDO�5HJLRQDO�(OHLWRUDO
$�&��$QD�3DXOD�*RPHV�6LOYD�± 6(,&�± 7(5�$/

3UH]DGD�6HQKRUD�

$WHQGHQGR�VROLFLWDomR�GH�9�6DV��DSUHVHQWDPRV�HP�DQH[R�QRVVD� SURSRVWD�
³HP UHJLPH�GH�HPSUHLWDGD�SRU�SUHoR�JOREDO´�SDUD�H[HFXomR�GH�VHUYLoRV�
UHIHUHQWHV�jV GHVLQVWDODo}HV H�UHLQVWDODo}HV GDV�XQLGDGHV�FRQGHQVDGRUDV
LQVWDODGDV�HP�SODWDIRUPDV�YHUWLFDLV�QR�HGLItFLR VHGH�GR�7(5��FRPR�WDPEpP
D� UHWLUD� FRP� UHLQVWDODomR GDV� SODWDIRUPDV�� DSyV PDQXWHQomR FRQIRUPH�
HGLWDO�

(P�QRVVRV�SUHoRV�HVWmR�LQFOXtGDV�DV�GHVSHVDV�FRP�PDWHULDO��PmR�GH�REUD��
IHUUDPHQWDV�� HTXLSDPHQWRV� H�RV� HQFDUJRV�VRFLDLV� QHFHVViULRV�j�SHUIHLWD�
H[HFXomR�GRV�UHIHULGRV�VHUYLoRV�

�� &RQGLo}HV�*HUDLV
�� 5HVXPR�GD�3ODQLOKD

$OpP� GRV� HOHPHQWRV� DSUHVHQWDGRV�� QRVVD� HPSUHVD� ILFD� LQWHLUDPHQWH� j�
GLVSRVLomR�GH�9�6DV��SDUD�TXDLVTXHU�HVFODUHFLPHQWRV�FRPSOHPHQWDUHV�

&21',d®(6�*(5$,6

�� 3UD]R�SDUD�H[HFXomR�GRV�VHUYLoRV

&RQIRUPH�FURQRJUDPD�SDVVDGR���� GLDV�

�� &RQGLo}HV�GH�3DJDPHQWR

$YLVWD�� DSyV DWHVWR� GRV� VHUYLoRV� H HPLVVmR� GD� 1RWD� )LVFDO� �� 5HFLER�
YLQFXODGR��FRP�SDJDPHQWR�HP�DWp�����TXLQ]H��GLDV�

�� &RQGLo}HV�GH�5HDMXVWDPHQWR
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�EW:͗�Ϯϵ͘ϭϯϲ͘ϴϯϬͬϬϬϬϭͲϮϮ
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1RVVRV�SUHoRV�VHUmR�UHDMXVWDGRV�D�FDGD����PHVHV��FRQIRUPH� OHJLVODomR�
HP�YLJRU��VHQGR�DGRWDGD�D�YDULDomR�GR�tQGLFH�GD�,1&&�GD�)XQGDomR�*HW~OLR�
9DUJDV��GDWD�EDVH�-DQHLUR������

���6HUYLoRV�QmR�LQFOXtGRV�HP�QRVVD�SURSRVWD

��� )RUQHFLPHQWR�GH ODXGRV�GH�PHGLomR� GH�UHVLVWrQFLD�GH�DWHUUDPHQWR H��
FRQWLQXLGDGH�HOpWULFD��PHGLo}HV H�FRUUHo}HV GDV�JUDQGH]DV�HOpWULFDV GRV�
FLUFXLWRV�TXH�DOLPHQWDGRUHV�GRV�FRQGLFLRQDGRUHV�GH�DU�

����6HUYLoRV�IXWXURV�GH LQVWDODomR�H�PDQXWHQomR GRV�FRQGLFLRQDGRUHV��GH�
DU��FRP�UHVVDOYD�D�JDUDQWLD�GRV�VHUYLoRV RX�FRPSURYDGDPHQWH�GDQRV�RX�
IDOKDV�GH�H[HFXomR�HVSHFLILFD�GRV�VHUYLoRV�SUHVWDGRV��

�� 9DOLGDGH�GD�SURSRVWD�����WULQWD�GLDV�

���,PSRVWRV

4XDLVTXHU� DOWHUDo}HV� QD� DOtTXRWD� GR� ,&06�� H�RX� FRQWULEXLomR� DR� 3,6��
),162&,$/�� ,166��&2),16�H�GHPDLV� LPSRVWRV�EHP�FRPR�D�FULDomR�GH�
TXDOTXHU� RXWUR� LPSRVWR� WD[D� RX� FRQWULEXLomR� TXH� YHQKD� D� RQHUDU� RX�
GLPLQXLU� RV� FXVWRV� GRV� VHUYLoRV� REMHWRV� GD� SUHVHQWH� SURSRVWD�� VHUmR� GH�
UHVSRQVDELOLGDGH�GH�9�6DV��H�SRUWDQWR��FRQIRUPH�R�FDVR�VHUmR�DFUHVFLGDV�
RX�GLPLQXtGDV�GRV�SUHoRV��SRU�RFDVLmR�GR�UHVSHFWLYR�IDWXUDPHQWR�

��� &RQVLGHUDo}HV�TXH�IL]HPRV�SDUD�HODERUDomR�GH�QRVVR�RUoDPHQWR�

��� 2UoDPRV�DWp�R�OLPLWH�LQGLFDGR�HP�HGLWDO�

����3DUD�H[HFXomR�GRV�VHUYLoRV�FRQIRUPH�HGLWDO��OHYDPRV�HP�FRQVLGHUDomR�
WRGDV�H[LJrQFLDV FRP�D�VHJXUDQoD�GR�WUDEDOKR� HP�REVHUYDomR�D�15���H
15����FRPR�WDPEpP D�SUHFLVmR QRV�WUDEDOKRVRV�UHDOL]DGRV��SHOD�JUDQGH�
GLILFXOGDGH�GH�DFHVVR�DRV�HTXLSDPHQWRV�SDUD� IXWXUDV� FRUUHo}HV GXUDQWH�
SHUtRGR GH�JDUDQWLD�GRV�VHUYLoRV�

���� 1mR� KDYHQGR� QHFHVVLGDGH� GH� YHULILFDomR LQ�ORFR� SRLV� WRGRV� RV�
VHUYLoRV� GH� FRQVWUXomR� H� LQVWDODomR GDV� SODWDIRUPDV� FRPR� WDPEpP RV�
FRQGLFLRQDGRUHV�GH�DU�H[LVWHQWH�QHVVH UHIHULGR�HGLItFLR��IRUDP�H[HFXWDGRV�
SHOD�QRVVD�HTXLSH�H�WHQGR�FRPR�UHVSRQViYHO R�HQJHQKHLUR�TXH�UHVSRQGH�
SRU�HVVH�RUoDPHQWR�

���� 3DUD� DV� FDUDFWHUtVWLFDV� WpFQLFDV� GHVVH� VHUYLoR� VHUmR H[HFXWDGRV�
OHYDQGR�HP FRQVLGHUDo}HV DV�GLUHWUL]HV�H�QRUPDV�H[LJLGDV�SHOD�6HFUHWDULD�
GR�7UDEDOKR�

�� 5HODomR�GH�GRFXPHQWRV�TXH�VHUYLUDP�GH�EDVH�SDUD�HODERUDomR�GH�
QRVVD�SURSRVWD�
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Resposta da Solicitação de Cotação

De: CLIMEX CLIMATIZAÇÃO (climexclimatizacao@outlook.com)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 19 de maio de 2020 08:23 BRT

Bom dia
A nossa empresa não trabalha com esse serviço de restauração de base.

A ,,
Aristheu de Gusmão
Diretor
Climex Clima zação
82-3034-3058/98849-6335

Livre de vírus. www.avast.com.

Yahoo Mail - Resposta da Solicitação de Cotação https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14325?.intl=br&.lang=pt...
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E-mail - 0707143

Data de Envio: 
  20/05/2020 16:44:39

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

Para (com cópia oculta):
    edvane.refriduto@gmail.com
    abeirellepp@hotmail.com
    mariobraga@gmail.com
    atendimento@clime.com.br
    abrefrigeracaoadm@yahoo.com.br
    contato@servfrio.com.br
    proclima_@hotmail.com
    pontofrio@bol.com.br
    pontofrio.mcz@gmail.com
    contato@engenhariademateriaisltda.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de
restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras - de
condicionadores de ar tipo split, modelo cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes externas
dos pavimentos do Edifício Sede deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo descrição do
serviço, especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
anag_silva@yahoo.com.br
9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0687810.html
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[seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras.
TREAL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 20 de maio de 2020 16:54 BRT

Boa tarde,

Agradecemos o convite, mais no momento não poderemos atender a solicitação.

Confirmar recebimento do e-mail

Atenciosamente,

ABAr Condicionado
14 ANOS OFERECENDO CONFORTO E QUALIDADE
Escritório - 82 3221 9885
Diretor Comercial - 82 99108 4655
Diretor Adm/Financeiro - 82 99129 8988

Em quarta-feira, 20 de maio de 2020 16:44:52 BRT, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de restauração em 11
(onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras  - de condicionadores de ar tipo split, modelo
cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício Sede deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo descrição do serviço,
especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
anag_silva@yahoo.com.br
9 9938-4871

Yahoo Mail - [seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataform... https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14353?.intl=br&.lang=pt...
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[seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras.
TREAL

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: anag_silva@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 20 de maio de 2020 18:31 BRT

Cara Ana Paula, boa noite!!!!

Acuso o recebimento. 

Em breve enviarei a proposta.

Abraço,

Edvane Marques

Em qua., 20 de mai. de 2020 às 16:44, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de restauração em
11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras  - de condicionadores de ar tipo split,
modelo cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício Sede deste
Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo descrição do serviço,
especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
anag_silva@yahoo.com.br
9 9938-4871

Yahoo Mail - [seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataform... https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/14355?.intl=br&.lang=pt...
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E-mail - 0713379

Data de Envio: 
  01/06/2020 09:46:00

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

Para (com cópia oculta):
    edvane.refriduto@gmail.com
    abeirellepp@hotmail.com
    mariobraga@gmail.com
    atendimento@clime.com.br
    abrefrigeracaoadm@yahoo.com.br
    contato@servfrio.com.br
    proclima_@hotmail.com
    pontofrio@bol.com.br
    pontofrio.mcz@gmail.com
    contato@engenhariademateriaisltda.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de
restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras - de
condicionadores de ar tipo split, modelo cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes externas
dos pavimentos do Edifício Sede deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo descrição do
serviço, especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
9 9938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0687810.html
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02/06/2020 Email – Antonio Matias de Pinheiro Junior – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/deeplink?version=2020051702.05&popoutv2=1&leanbootstrap=1 1/1

Re: Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras.
TREAL
Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Ter, 02/06/2020 09:34
Para:  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc:  antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Cara Ana Paula, bom dia!!!

Estamos elaborando uma nova proposta conforme o termo de referencia anexado, visto que, a
proposta anterior é datada de 2017.  Enviaremos no mais tardar em 3 dia.

Atenciosamente,

Edvane Marques 

Em seg., 1 de jun. de 2020 às 09:49, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de
restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras  - de
condicionadores de ar tipo split, modelo cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes
externas dos pavimentos do Edifício Sede deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo
descrição do serviço, especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
9 9938-4871

E-mail Empresa Refriduto Justificativas e promessa (0714185)         SEI 0010804-30.2017.6.02.8000 / pg. 43

mailto:seic@tre-al.jus.br
mailto:seic@tre-al.jus.br


02/06/2020 Email – Antonio Matias de Pinheiro Junior – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/deeplink?version=2020051702.05&popoutv2=1&leanbootstrap=1 1/2

Fwd: Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades
condensadoras. TREAL
Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Ter, 02/06/2020 10:42
Para:  antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>
Caro Senhor Antonio Pinheiro, bom dia!

Ainda em justificação da impossibilidade em  manter os valores e as condições da proposta 0069
datada de setembro de 2017, é dada pelo agravamento do desgaste das plataformas, nesses
últimos 3 anos, e sendo assim mudam as condições e a complexidade da natureza do serviço. 
Mês passado realizamos um serviço nos andares 8º, 6º, 5º, constatamos de perto o avanço da
corrosão.

Certos da vossa compreensão, 

Atenciosamente,

Edvane Marques
Refriduto  

plataformas em 

 

---------- Forwarded message ---------
De: Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Date: ter., 2 de jun. de 2020 às 08:33
Subject: Re: Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREAL
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: antoniopinheiro <antoniopinheiro@tre-al.jus.br>

Cara Ana Paula, bom dia!!!

Estamos elaborando uma nova proposta conforme o termo de referencia anexado, visto que, a
proposta anterior é datada de 2017.  Enviaremos no mais tardar em 3 dia.

Atenciosamente,

Edvane Marques 

Em seg., 1 de jun. de 2020 às 09:49, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),
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O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de
restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras  - de
condicionadores de ar tipo split, modelo cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes
externas dos pavimentos do Edifício Sede deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo
descrição do serviço, especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
9 9938-4871
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E-mail - 0717410

Data de Envio: 
  08/06/2020 16:25:41

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

Para (com cópia oculta):
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de
restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras - de
condicionadores de ar tipo split, modelo cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes externas
dos pavimentos do Edifício Sede deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo descrição do
serviço, especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Junior
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
981370017

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0687810.html
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De: Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 08/06/2020 05:16 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREAL

Caro Senhor Matias, boa tarde!

Confirmo o recebimento e temo ciência da vossa solicitação.

Conforme já adiantamos o assunto em conversa recente, estamos aguardando
orçamentos solicitados aos fornecedores de material e insumos, necessários para
montar o orçamento solicitado.

A nossa última proposta referente ao serviço elencado é datada de junho de
2017, naquela data era ainda possível aplicar o serviço de RESTAURAÇÃO, dada as
condições gerais de conservação das plataformas, 
no entanto, visto a agravação da situação no que tange ao avanço da concorrosão
constatado pela nossa equipe técnica no último serviço executado nos andares
8º, 6º e 5º, no mês passado, já não cabe mais a restauração meramente,  
o aconselhado é substituir todas as plataformas. 

Peço a gentileza de nos aguardar por mais 2 dias para o envio da proposta.

Atenciosamente,

Edvane Marques
Gestora de negócios
82 99103 0068    

Em seg., 8 de jun. de 2020 às 16:25, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a
realização do serviço de restauração em 11 (onze) plataformas, que dão
sustentação às unidades condensadoras  - de condicionadores de ar tipo split,
modelo cassete, aos quais se encontram instaladas nas lajes externas dos
pavimentos do Edifício Sede deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e
total, de acordo descrição do serviço, especificações, exigências e demais
detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
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Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Junior
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
981370017
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De: Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/06/2020 10:46 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREAL

Caro Senhor Antonio Matias, bom dia.

Segue anexa proposta referente aos serviços solicitados.

Fico a disposição, para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente

Edvane Marques
gestora de negócios.
82 99103 0068
---------- Forwarded message ---------
De: Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Date: seg., 8 de jun. de 2020 às 17:16
Subject: Re: Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades
condensadoras. TREAL
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Caro Senhor Matias, boa tarde!

Confirmo o recebimento e temo ciência da vossa solicitação.

Conforme já adiantamos o assunto em conversa recente, estamos aguardando
orçamentos solicitados aos fornecedores de material e insumos, necessários para
montar o orçamento solicitado.

A nossa última proposta referente ao serviço elencado é datada de junho de
2017, naquela data era ainda possível aplicar o serviço de RESTAURAÇÃO, dada as
condições gerais de conservação das plataformas, 
no entanto, visto a agravação da situação no que tange ao avanço da concorrosão
constatado pela nossa equipe técnica no último serviço executado nos andares
8º, 6º e 5º, no mês passado, já não cabe mais a restauração meramente,  
o aconselhado é substituir todas as plataformas. 

Peço a gentileza de nos aguardar por mais 2 dias para o envio da proposta.

Atenciosamente,

Edvane Marques
Gestora de negócios
82 99103 0068    
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Em seg., 8 de jun. de 2020 às 16:25, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a
realização do serviço de restauração em 11 (onze) plataformas, que dão
sustentação às unidades condensadoras  

 
de condicionadores de ar tipo split, modelo cassete, aos quais se encontram
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício Sede deste Tribunal.

Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e
total, de acordo descrição do serviço, especificações, exigências e demais
detalhamentos presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Junior
Seção de Instrução de Contratações.
SEIC - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
981370017

Anexados:

Arquivo: TRE proposta 00297 - 220
 Plataformas.pdf

Tamanho:
171k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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       O plano de saúde do seu condicionador de ar 

 
Proposta 00297 - 2020    Maceió/AL, 10 de junho de 2020. 

 

 

AO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

AT. SR. ANTONIO MATIAS 
Seção de Instrução de Contratações. 

SEIC - TRE/AL. 

 

ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DAS PLATAFORMAS   

 

 

 

Prezados  Senhores 

 

 

Atendendo vossa solicitação, estamos apresentando os nossos preços 

de serviços e demais condições comerciais para o objeto solicitado, conforme 

segue. 

 

 

ITEM 01 

 

1.1 Serviços de substituição das plataformas/bases externas de 

sustentação das unidades condensadoras dos condicionadores de ar. 

 

 Cantoneira de ferro de 3x 3/16  

 Parabolt  do tipo  vergalhão de transpasse para sustentação  

 Eletrodo de 2.5mm 

 Disco de corte e de desbaste 

 Zarcão  

 Tinta ferrolac branca 

 Diversos (varão roscado, parafusos, arruelas, porcas e etc) 

 Serviço de soldagem  

 

COMPOSIÇÃO GERAL DE  PREÇOS: 

 

 Custo por plataforma incluído material, soldagem e mão de obra. 

 

o Valor individual por plataforma: R$ 7.450,00 ( sete mil 

quatrocentos e cinquenta reais) 

 

o Valor geral da proposta R$ 81.950,00  (oitenta e um mil, 

novecentos e cinquenta reais). 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO:  

 

 Conforme termo de referencia  

 

CONDIÇÕES  GERAIS DE FORNECIMENTO: 

 

  Prazo  de execução por plataforma:   

 02 (dois ) dias 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Edvane Marques 

Gestora e negócios 

REFRIDUTO 

82 99103 0068 
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E-mail - 0720232

Data de Envio: 
  16/06/2020 11:41:18

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

Para (com cópia oculta):
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0010804-30.2017.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Conforme conversamos, via telefone, pedimos o envio da proposta para dar andamento ao procedimento.

Atenciosamente.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
SEIC - TRE/AL
9 8137-0017

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0687810.html
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 END: AV. DOUTOR FERNANDO COUTO MALTA Nº 28 - CIDADE UNIVERSITÁRIA MACEIÓ -AL 
CNPJ: 29.136.830/0001-22 
FONE: (82) 99143-0929 / 98808-8581 EMAIL: vicenteamaralmirandiba@gmail.com 

 

 

  

 

 

P-008DI2020 
Maceió 17 de Junho de 2020 

 
 

 

A 
TER – Tribunal Regional Eleitoral 
AIC: Ana Paula Gomes Silva – SEIC – TERIAL 

 
Prezada Senhora, 

 

Atendendo solicitação de V.Sas. apresentamos em anexo nossa proposta 
“em regime de empreitada por preço global” para execução de serviços 
referentes às desinstalações e reinstalações das unidades condensadoras 
instaladas em plataformas verticais no edifício sede do TER, como também 
a retira com reinstalação das plataformas, após manutenção conforme 
edital. 

 
Em nossos preços estão incluídas as despesas com material, mão de obra, 
ferramentas, equipamentos e os encargos sociais necessários à perfeita 
execução dos referidos serviços. 

 

1. Condições Gerais 
2. Resumo da Planilha 

 
Além dos elementos apresentados, nossa empresa fica inteiramente à 
disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos complementares. 

 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. Prazo para execução dos serviços 
 

Conforme cronograma passado (30 dias) 
 

2. Condições de Pagamento 
 

Avista, após atesto dos serviços e emissão da Nota Fiscal / Recibo 

vinculado, com pagamento em até 15 (quinze) dias. 

 

3. Condições de Reajustamento 
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Nossos preços serão reajustados a cada 12 meses, conforme legislação 
em vigor, sendo adotada a variação do índice da INCC da Fundação Getúlio 
Vargas, data base Janeiro/2020. 

 

4. Serviços não incluídos em nossa proposta 
 

4.1 Fornecimento de laudos de medição, de resistência de aterramento e 
continuidade elétrica, medições e correções das grandezas elétricas dos 
circuitos que alimentadores dos condicionadores de ar. 

 
4.2 Serviços futuros de instalação e manutenção dos condicionadores de 
ar ,com ressalva a garantia dos serviços ou comprovadamente danos ou 
falhas de execução especifica dos serviços prestados.. 

 
5. Validade da proposta 60 (sessenta dias) 

 

6. Impostos 
 

Quaisquer alterações na alíquota do ICMS, e/ou contribuição ao PIS, 
FINSOCIAL, INSS, COFINS e demais impostos bem como a criação de 
qualquer outro imposto, taxa ou contribuição que venha a onerar ou 
diminuir os custos dos serviços objetos da presente proposta, serão de 
responsabilidade de V.Sas. e portanto, conforme o caso serão acrescidas 
ou diminuídas dos preços, por ocasião do respectivo faturamento; 

 

7. Considerações que fizemos para elaboração de nosso orçamento: 
 

7.1 Orçamos até o limite indicado em edital; 
 

7.2 Para execução dos serviços conforme edital, levamos em consideração 
todas exigências com a segurança do trabalho, em observação a NR35 e 
NR10, como também a precisão nos trabalhosos realizados, pela grande 
dificuldade de acesso aos equipamentos para futuras correções durante 
período de garantia dos serviços. 

 

7.3 Conforme verificação in-loco, foi verificado a necessidade de 
substituir a maior parte das plataformas, pois verificamos a não existência 
de manutenção nas mesmas. Falo com experiência de quem executou 
todos os serviços de construção e instalação das plataformas, como 
também os condicionadores de ar existente nesse referido edifício, foram 
executados pela nossa equipe e tendo como responsável o engenheiro 
que responde por esse orçamento; 

 
7.4 Para as características técnicas desse serviço serão executados 
levando em considerações as diretrizes e normas exigidas pela Secretaria 
do Trabalho. 
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8. Relação de documentos que serviram de base para elaboração de 
nossa proposta: 
 

8.1 Termo de Referencia, recebido por e-mail; 
  
 

Resumo da Planilha 
 

 

Item   Descrição dos Serviços Valor em R$ 

1. Desinstalação com reinstalação de 
plataformas e condicionadores de ar, 
com manutenção nas plataformas 
conforme termo de referencia. R$ 46.860,00 

 
 
 
 
 

 
Total de Presente Proposta: R$ 46.860,00 ( Quarenta e seis mil e oitocentos e sessenta 
reais). 
 
 
 

 
 

Vicente Gomes do Amaral 
Eng. Eletricista e Eng. de Segurança do Trabalho CREA: 021000800-8 

Diretor
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS 

SEI  0010804-30.2017.6.02.8000 – Substituição de Plataformas Split

Item Descrição Unidade Quantidade

Fonte de Consulta Valor Médio

Valor unitário 
Unitário Total

Empresa A Empresa B

1 1 11 R$ 7.450,00 R$ 4.260,00 5855,00 64405,00

Valor total estimado 64405,00
Utilização obrigatória, quando esgotadas as possibilidade de consulta e não alcançado o número mínimo de 03 (três) Orçamentos.

EMPRESA A –Refriduto

EMPRESA B – Engeserv

Serviços de substituição das 
plataformas/bases externas de sustentação 
das unidades condensadoras dos 
condicionadores de ar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Contratação de pessoa jurídica

especializada para realização de serviços de restauração em 11
(onze) plataformas que dão sustentação às unidades condensadoras  -
de condicionadores de ar tipo split, modelo cassete - que se
encontram instaladas nas lajes externas dos pavimentos do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas., evento 0687810.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços , despacho de vossa senhoria ,
evento 0704470.

 
Feita ampla cotação junto a fornecedores do ramo

eventos 0704957, 0707143, 0713379, 0717410 e 0720232,
obtivemos duas respostas positivas, no entanto diferem do proposto
no termo de referência a saber:

 
Empresa Engeserv: "Conforme verificação in-loco, foi

verificado a necessidade de substituir a maior parte das plataformas,
pois verificamos a não existência de manutenção nas mesmas. Falo
com experiência de quem executou todos os serviços de construção e
instalação das plataformas, como também os condicionadores de ar
existente nesse referido edifício, foram executados pela nossa equipe
e tendo como responsável o engenheiro que responde por esse
orçamento;"

 
Empresa Refriduto: "A nossa última proposta referente

ao serviço elencado é datada de junho de 2017, naquela data era
ainda possível aplicar o serviço de RESTAURAÇÃO, dada as
condições gerais de conservação das plataformas, no entanto, visto a
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agravação da situação no que tange ao avanço da concorrosão
constatado pela nossa equipe técnica no último serviço executado
nos andares 8º, 6º e 5º, no mês passado, já não cabe mais a
restauração meramente, o aconselhado é substituir todas as
plataformas."

 
Assim sendo, apesar da atecnia desta seção de instrução,

no entanto embasada pela verificação in-loco das duas únicas
proponentes de orçamento, s.m.j. sugerimos a alteração do termo de
referência para substituição das plataformas conforme acima
explanado, e para isso, toda a instrução encontra-se pronta, onde
temos o valor individual por plataforma R$5.855,00 (cinco mil
oitocentos e cinquenta e cinco reais) e valor Global R$64.405,00
(sessenta e quatro mil quatrocentos e cinco reais) .

 
CATSER:. 2054.
 
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 em razão da pandemia, considerando a limitação
de participantes da cotação e a conjuntura econômica do mercador
fornecedor.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/06/2020, às 11:53, 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
0721429 e o código CRC D81EC489.

0010804-30.2017.6.02.8000 0721429v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
 
 
À SMR
 
Senhor Chefe,
 
Diante das informações trazidas pela Seção de

Instrução de Contratações, por meio do Despacho
SEIC 0721429, encaminho os presentes autos para que sejam
avaliadas as proposições das 2 (duas) empresas que
apresentaram propostas, no tocante à visita técnica realizada
por ambas, que diagnosticaram a necessidade de substituição
das plataformas, tendo em em vista não ser mais possível a
restauração, em virtude do adiantado grau de deteriorização.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2020, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721488 e o código CRC 80D6ACCB.

0010804-30.2017.6.02.8000 0721488v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
Ao autor do TR.
 
Senhor engenheiro,
 
Atribuo estes autos a vossa senhoria, para análise

da informação trazida aos autos pela COMAP, no evento SEI
nº 0721488.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 18/06/2020, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0721791 e o código CRC CE701528.

0010804-30.2017.6.02.8000 0721791v1
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INFORMAÇÃO Nº 4301 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À COMAP.
 
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao Despacho COMAP 0721488, a Seção

de Manutenção e Reparos avaliou todas as plataformas de
fixação dos condicionadores de ar instaladas na fachada do
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Algumas dessas plataformas apresentam pontos
com oxidação avançada, porém não se faz necessária a
substituição de toda a plataforma, mas apenas dos trechos de
perfil metálico que tenham sofrido perda de espessura em
função da oxidação. Nesses casos a empresa contratada
deverá avaliar a razão do elevado grau de oxidação na região,
promovendo alterações que garantam o aumento da vida útil
da plataforma.

A imagem abaixo mostra uma das plataformas com
desgaste acentuado em um ponto. Esse ponto, em destaque,
acumula água de chuva e, por essa razão, sofre processo de
corrosão mais rapidamente do que o restante da estrutura. A
empresa deverá solucionar esse problema de acúmulo de
água.
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Estando esclarecido que não há necessidade de
substituição completa de todas as plataformas, devolvo os
autos para continuidade das ações.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 20/06/2020, às 06:47, 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
0722537 e o código CRC 21F2F47E.

0010804-30.2017.6.02.8000 0722537v5
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante das informações contidas no Despacho

SEIC 0721429, retornaram os autos para análise da unidade
técnica/demandante.

 
Contudo, por meio da Informação 4301, 0722537, o

engenheiro responsável pelo Termo de Referência
SMR 0687810, avaliou novamente as plataformas em questão,
não entendendo pela sua troca, e sim, restauração.

 
Nesse sentido, devolvo os autos, para nova

pesquisa de preço, dessa vez considerando a restauração das
plataformas de aço.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/06/2020, às 07:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722604 e o código CRC 2762BDE7.

0010804-30.2017.6.02.8000 0722604v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Seguindo vossa determinação, mesmo a despeito de

nosso despacho evento 0721429 e basilado na informação da unidade
técnica evento 0722537,  informamos que a instrução para a
restauração foi também finalizada, uma vez que enviamos e-mails
para várias empresas do setor
eventos 0704957, 0707143, 0713379 e 0717410, além dos contatos
telefônicos, e acreditamos que em razão da especificidade do serviço
e suas nuances habilitatórias, situação já vista em processos de fim
similar, de retirada e colocação de split´s, exemplo PA 0001647-
28.2020.6.02.8000, 0004184-31.2019.6.02.8000, e da atual
pandemia, não obtivemos sucesso de muitas propostas para o fim.

 
Recebemos uma proposta da Empresa Engserv,

evento 0705504, para restauração seguindo a solicitação do termo de
referência e uma segunda proposta de substituição total da empresa
Refriduto, o que nos levou, como já dito considerando a atecnia desta
seção, a solicitar uma nova proposta da empresa Engserv para
substituição total; e assim efetivamente só conseguimos estas
cotações.

 
Cabe salilentar que ao elaborar a planilha de estimativa

de preços, evento 0721428, para a substituição total, vemos um valor
superior em média 50% do ofertado em restauração, pela empresa
Engserv; o que nos leva a considerá-la como única alternativa a
estimativa diante ao cenário informado acima; estimamos pois
unitariamente R$3.350,90 e valor Global R$36.860,00 (trinta e seis
mil oitocentos e sessenta reais).

 
CATSER:. 2054.
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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 em razão da pandemia, considerando a limitação
de participantes da cotação e a conjuntura econômica do mercador
fornecedor.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/06/2020, às 09:36, 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
0722629 e o código CRC DEDB3D63.

0010804-30.2017.6.02.8000 0722629v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0722629, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/06/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0722885 e o código CRC 1A449B5E.

0010804-30.2017.6.02.8000 0722885v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2020.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os autos a Vossa Senhoria para elaboração da

minuta do edital da licitação.
 
Em paralelo, à COFIN, para necessária reserva de

crédito, considerando a estimativa levantada pela SEIC, no
Despacho 0722629.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 00:09, 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
0723085 e o código CRC 23B07530.

0010804-30.2017.6.02.8000 0723085v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
À SGO,
 
Para reserva de crédito, conforme despacho GSAD

(0723085).
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/06/2020, às 15:03,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723300 e o código CRC D3C64FA0.

0010804-30.2017.6.02.8000 0723300v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  23/06/20  16:25                                      USUARIO : ROBSON         
  DATA EMISSAO    : 23Jun20                            NUMERO  : 2020PE000203   
  DATA LIMITE     : 31Dez20                                                     
  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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REA-
  LIZAçãO DE SERVIçOS DE RESTAURAçãO EM 11 PLATAFORMAS QUE DãO  SUSTENTAçãO   àS
  UNIDADES AR CONDICIONADO SPLIT. DESPACHO GSAD (0723085). SEI 0010804-30.2017.6
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339039 070282 ADM MANMAQ                36.860,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON               UG : 070011   23Jun20   16:23
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 203 (0723395).

Observação:

Reserva de crédito para manutenção nas plataformas que
sustentam ar condicionado.

Remanejados da ua SMR: R$ 8.952,00 do PI (ADM MAN MAQ) ND
339036 e R$ 25.191,65 do PI (IEF REFORM) ND 339039, para complementar a
emissão do PE 203.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 23/06/2020, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723396 e o código CRC 689FDE62.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

PROCESSO Nº 0010804-30.2017.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação dos serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão sustentação às unidades condensadoras  - de condicionadores 
de ar tipo split, modelo cassete - que se encontram instaladas nas lajes externas dos 
pavimentos do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 E DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação serviços de 
restauração em 11 (onze) plataformas que dão sustentação às unidades condensadoras  - 
de condicionadores de ar tipo split, modelo cassete - que se encontram instaladas nas lajes 
externas dos pavimentos do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  nas 
condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. O prazo para execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, contado do 
recebimento da  Ordem de Serviço. 

 

1.3. O prazo de vigência do contrato é de 90 (noventa) dias, contados da 
data da sua assinatura. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
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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:  

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; 
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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 

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. 
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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  
 

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;  
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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. 

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. 
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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.  

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. 

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. 
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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;  

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.  
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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$ 64.405,00 (sessenta e quatro mil e  quatrocentos e cinco reais), que, de modo 
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 
 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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; 
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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. 

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;  

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 
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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, 

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

a.1) Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este 
projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com o 
seguinte serviço, no mínimo, realização de manutenção em 
condicionadores de ar e de manutenção/restauração em plataformas 
externas em edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos. 

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

licitante será declarado vencedor. 

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  e total de todos dos serviços ofertados. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0729275)         SEI 0010804-30.2017.6.02.8000 / pg. 87



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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, 

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 
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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. 

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. 
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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 –  DA GARANTIA CONTRATUAL 

14.1.  O licitante vencedor deverá prestar uma das garantias previstas no 
art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura do contrato, a fim de assegurar 
a execução do contrato. 

 
14.1.1.  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do 
valor da garantia prestada. 

 
14.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
 
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. 
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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 E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
 
16.1. A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e 
a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor/fiscal 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; 
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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. 

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 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 parcial das obrigações 
assumidas; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso 
IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

17.4.1. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
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superior a 24 (vinte e quatro) horas 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. 
 
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. 
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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 mediante ordem bancária de crédito em 
conta-corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
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% 
 
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 
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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. 

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. 
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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 

Contratação de pessoa jurídica especializada para realização 
de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que dão sustentação às 
unidades condensadoras  - de condicionadores de ar tipo split, modelo cassete 
- que se encontram instaladas nas lajes externas dos pavimentos do edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

O contrato compreenderá, além da mão de obra, o 
fornecimento de todos os insumos, materiais e emprego dos equipamentos 
necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantidades 
estabelecidos neste documento. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

Necessidade de manutenção e restauração em 11 (onze) 
plataformas/bases metálicas que servem de suporte às unidades 
condensadoras instaladas nas lajes externas dos pavimentos do edifício-sede 
do TRE/AL, de modo a evitar a sua deterioração pela ação de vento, chuva e 
maresia. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases 
metálicas, instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do 
Tribunal Regional de Alagoas (TRE/AL) e que sustentam as unidades 
condensadoras dos aparelhos de ares-condicionados.  

As plataformas encontram-se com ferrugem, devido 
ao desgaste provado pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros 
fatores. Assim, a contratata deverá retirar a camada de tinta pré-existente 
nestas plataformas metálicas, preparar e pintar a plataforma, desde o 
lixamento, aplicação de neutralizador de ferrugem, aplicação de zarcão, 
visando a proteção contra a ferrugem, além da finalização com a pintura em 
tinta esmalte sintético na corbranca. 

Como as plataformas sustentam unidades condensadoras, a 
empresa ficará responsável pela retirada destas condensadoras, e após a 
realização do serviço, a contratada deverá colocar de volta sobre as 
plataformas metálicas, as condesadoras que forem removidas, atentando para 
a realização de testes que garantam o perfeito funcionamento dos 
equipamentos. 

Por se tratar de um trabalho em altura, é necessário que sejam 
atendidos os critérios das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
principalmente a NR 35, que estabelece os requisitos mínimos de proteção 
para o trabalho em altura, 
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1 Deverá ser facultado aos proponentes fazer uma visita 
prévia ao local onde será executado o serviço, oportunidade na qual poderão 
ser conferidas todas as medidas, porém, não serão aceitas reclamações 
posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades 
quanto à realização dos serviços listados no presente Termo de Referência. 

4.2. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros 
e rotinas estabelecidos e previamente agendados em observância às normas 
legais de segurança e regulamentares aplicáveis às recomendações aceitas 
pela boa técnica. 

4.3. Todos os insumos necessários à realização do serviço, 
inclusive a mão de obra, deverão estar inclusos nos custos totais. 

4.4. Todo o pessoal e material necessário ao uso da prestação 
do serviço deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, sendo os mesmos de sua 
exclusiva responsabilidade quanto aos custos de transporte, diárias e 
alimentação de todos os envolvidos. 

4.5. Durante a execução dos serviços a empresa deverá 
fornecer e descrever os insumos necessários à otimização desta demanda. 

4.6. Deverá a CONTRATADA a preservar o ambiente como fora 
encontrado, sem quaisquer danos desde o acesso à edificação até a conclusão 
dos serviços, podendo arcar com responsabilidade sobre avarias. Após toda a 
realização do serviço, o local deverá ser devidamente limpo, com a remoção 
de sobras de material, entulhos etc. 

  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5.1. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá 
apresentar um laudo emitido por profissional da área de Segurança do 
Trabalho, que comprove a segurança dos equipamentos e procedimentos a 
serem seguidos pela empresa durante todo o período de execução dos 
serviços. 

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

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com 
relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's 
com o seguinte serviço, no mínimo, realização de manutenção em 
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condicionadores de ar e de manutenção/restauração em plataformas 
externas em edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos. 

  

  

6. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1 Será exigida garantia de execução contratual, conforme 
Art. 56, § 2º e § 4º da Lei 8.666/93. 

  

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao 
órgão profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT. 

7.2 A manutenção das plataformas metálicas deverá ser 
realizada sempre com a otimização da produtividade nas rotinas da área, 
dentro do escopo da sustentabilidade; 

7.3 Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento 
equivalente, quando necessário, para retirada do objeto contratual, 
observadas as normas de segurança do trabalho; 

7.4 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às 
normas de segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

7.5 Deverá ser empregada mão de obra própria e 
especializada para execução dos serviços contratados; 

7.6 Será obrigatório o uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPIs) por todos os operários, de acordo com a norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 

7.7 Deverá utilizar produtos químicos, necessários para a 
realização do serviço, que estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes, de primeira qualidade e em embalagens originais de fábrica ou 
de comercialização que não causem danos a pessoas ou a itens objeto desta 
contratação; 

7.8. Para a execução do serviço, a CONTRATANTA deverá 
retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas metálicas.  

7.9. A CONTRATANTA deverá substituir os parabolts e 
vergalhões de transpasse que sustentam as plataformas.  

7.10 A CONTRATANTA deverá retirar a camada de tinta branca 
presente nas plataformas metálicas, preparar e pintar as plataformas 
metálicas, desde o lixamento, aplicação de neutralizador de ferrugem, 
aplicação de zarcão, visando a proteção contra a ferrugem, e deverá finalizar 
com a pintura em esmalte sintético branco. 
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7.11. Caso seja necessário, as demais medidas necessárias 
aos serviços de restauração e manutenção das plataformas externas deverão 
ser executadas pela CONTRATANTA. 

7.12. Para a manutenção das plataformas, será necessário a 
remoção das unidades condensadoras que se encontram sobre as plataformas 
metálicas. Após a manutenção e reparo das plataformas, a 
CONTRATANTA deverá colocar as plataformas nos locais onde as 
mesmas foram retiradas, e colocar sobre os mesmos as condensadoras que 
foram removidas, inclusive as instalações frigoríficas.  

7.13. Qualquer dano provocado nas unidades condensadoras 
ou nas instalações frigoríficas, durante a execuçao do serviço ou decorrente 
da mau instalação dos mecânismos de sustentação, são de responsabilidade 
da CONTRATADA, e a mesma deverá arcar com os prejuízos decorrentes destes 
danos.  

7.14 A contratada deverá atender as exigências da NR-35 
TRABALHO EM ALTURA, tais como: 

7.14.1 Assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, 
quando aplicável, a emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

7.14.2 Desenvolver procedimento operacional para as 
atividades rotineiras de trabalho em altura; 

7.14.3 Assegurar a realização de avaliação prévia das 
condições no local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e 
implementação das ações e das medidas complementares de segurança 
aplicáveis; 

7.14.4 Adotar as providências necessárias para acompanhar o 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma 
pela empresa contratada; 

7.14.5 Garantir aos trabalhadores informações atualizadas 
sobre os riscos e as medidas de controle; 

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie 
depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta Norma; 

7.14.7 Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando 
verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou 
neutralização imediata não seja possível; 

7.14.8 Estabelecer uma sistemática de autorização dos 
trabalhadores para trabalho em altura; 

7.14.9 Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado 
sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com 
as peculiaridades da atividade; 

  

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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8.1. O prazo para execução dos serviços é de 30 (trinta) dias, 
contado do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 

8.2 O prazo de vigência do contrato é de 90 (noventa) dias, 
contandos após a assinatura do contrato. 

  

9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 
Farol, Maceió-AL, CEP: 57.051-090. 

9.2. Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, 
salvo orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada 
mediante prévio aviso. 

  

10. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA 

10.1. A garantia mínima dos serviços é de 2 (dois) ano. 

  

11. PAGAMENTO 

11.1. 
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta-
corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

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

  

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

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

  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

13.1 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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13.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na 
correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

13.3 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; 

13.4. Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior 
a 02 (dois) anos; 

13.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da 
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

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

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

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

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

  

Responsáveis pela elaboração deste termo de referência: 

 Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto 

Analista Judiciário, especializado em Engenharia Civil 

Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

Matthias Schmidt 

Estagiário da Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

 

 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, Analista 

Judiciário, em 14/05/2020, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MATTHIAS SCHMIDT, Estagiário(a), em 14/05/2020, às 

13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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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 000804-30.2017.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, 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, 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 de restauração em 
11 (onze) plataformas que dão sustentação às unidades condensadoras  - 
de condicionadores de ar tipo split, modelo cassete - que se encontram instaladas nas 
lajes externas dos pavimentos do edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, , 
nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº xx/2020 e seus 
anexos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O contrato compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento 
de todos os insumos, materiais e emprego dos equipamentos necessários à execução 
dos serviços, conforme especificações e quantidades estabelecidos neste documento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, 
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de 
Alagoas (TRE/AL) e que sustentam as unidades condensadoras dos aparelhos de ares-
condicionados.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas encontram-se com ferrugem, devido 
ao desgaste provado pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. 
Assim, a contratata deverá retirar a camada de tinta pré-existente nestas plataformas 
metálicas, preparar e pintar a plataforma, desde o lixamento, aplicação de neutralizador 
de ferrugem, aplicação de zarcão, visando a proteção contra a ferrugem, além da 
finalização com a pintura em tinta esmalte sintético na corbranca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam unidades condensadoras, a 
empresa ficará responsável pela retirada destas condensadoras, e após a realização do 
serviço, a contratada deverá colocar de volta sobre as plataformas metálicas, as 
condesadoras que forem removidas, atentando para a realização de testes que 
garantam o perfeito funcionamento dos equipamentos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO  - Por se tratar de um trabalho em altura, é necessário que sejam 
atendidos os critérios das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
principalmente a NR 35, que estabelece os requisitos mínimos de proteção para o 
trabalho em altura. 

PARÁGRAFO QUARTO -  Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 
57.051-090. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio 
aviso. 

 PARÁGRAFO SEXTO -  A garantia mínima dos serviços é de 2 (dois) ano. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, 
considerando o valor unitário de R$ xxxxx e o quantitativo previsto neste contrato. 
 
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 mediante ordem bancária de crédito em 

conta-corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a 
qual deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião 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, 
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relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
 
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) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – 
RRT. 

b) Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento equivalente, 
quando necessário, para retirada do objeto contratual, observadas as normas 
de segurança do trabalho; 

c) Obedecer  rigorosamente às normas de segurança e medicina do trabalho 
para este tipo de atividade; 

d)  Empregar mão de obra própria e especializada para execução dos serviços 
contratados; 

e) Garantir que todos os operários utilizem, obrigatoriamente, Equipamento de 
Proteção Individual (EPIs), de acordo com a norma regulamentadora do 
Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 

f) Utilizar produtos químicos, necessários para a realização do serviço, que 
estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, de primeira 
qualidade e em embalagens originais de fábrica ou de comercialização que não 
causem danos a pessoas ou a itens objeto desta contratação; 

g)Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas metálicas, para a 
execução do serviço; 

h) Substituir os parabolts e vergalhões de transpasse que sustentam as 
plataformas; 

i) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas metálicas, 
preparar e pintar as plataformas metálicas, desde o lixamento, aplicação de 
neutralizador de ferrugem, aplicação de zarcão, visando a proteção contra a 
ferrugem, e deverá finalizar com a pintura em esmalte sintético branco; 

j) Executar, caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos serviços 
de restauração e manutenção das plataformas externas; 

k) Remover as unidades condensadoras que se encontram sobre as 
plataformas metálicas para a manutenção das plataformas. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a CONTRATANTA deverá colocar as 
plataformas nos locais onde as mesmas foram retiradas, e colocar sobre os 
mesmos as condensadoras que foram removidas, inclusive as instalações 
frigoríficas; 
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l) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado nas unidades 
condensadoras ou nas instalações frigoríficas, durante a execução do serviço 
ou decorrente da mau instalação dos mecanismos de sustentação e a 
CONTRATADA deverá arcar com os prejuízos decorrentes destes danos; 

m) Atender as exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA, tais como: 

m.1) Assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, 
a emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

m.2) Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras 
de trabalho em altura; 

m.3) Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do 
trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações 
e das medidas complementares de segurança aplicáveis; 

m.4) Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento 
das medidas de proteção estabelecidas nesta Norma 
pela empresa contratada; 

m.5) Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e 
as medidas de controle; 

m.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de 
adotadas as medidas de proteção definidas nesta Norma; 

m.7) Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar 
situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou 
neutralização imediata não seja possível; 

m.8) Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para 
trabalho em altura; 

m.9) Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, 
cuja forma será definida pela análise de riscos de acordo com as 
peculiaridades da atividade; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A manutenção das plataformas metálicas deverá ser realizada 
sempre com a otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da 
sustentabilidade. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - 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 TERCEIRO  - 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 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 
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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  

 
 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 

com duração de 90 (noventa) dias,  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 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0729275)         SEI 0010804-30.2017.6.02.8000 / pg. 109



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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 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 parcial das obrigações 
assumidas; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e) Expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para 
licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso 
IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

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

PARÁGRAFO 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 
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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 CATORZE -   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 QUINZE -   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 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 

O licitante vencedor deverá prestar uma das garantias previstas no art. 
56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data da assinatura do contrato, a fim de assegurar a 
execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
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 0010804-30.2017.6.02.8000. 
 
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 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 

 

    

Minuta de edital de pregão eletrônico (0729275)         SEI 0010804-30.2017.6.02.8000 / pg. 112



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4611 - 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 restauração de plataforma de sustentação às unidades condensadoras.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão da informação da
SEIC 0722629.

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.

Foram complamentadas às disposições relativas ao pagamento e às sanções
administrativas.

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 08/07/2020, às 20:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/07/2020, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729277 e o código CRC ED79461B.

0010804-30.2017.6.02.8000 0729277v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2020.
Tomo ciência da Informação 4611, da SLC

(doc. 0729277), acerca da qual nada temos a opor, e remeto
os autos primeiro à SMR, para que confirme a natureza dos
serviços pretendidos, para efeito da eleição da modalidade
pregão. Após, se confirmada a natureza comum do serviço, à
Assessoria Jurídica, para análise da minuta elaborada pela
SLC (doc. 0729277).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2020, às 20:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0729281 e o código CRC 2140CBA0.

0010804-30.2017.6.02.8000 0729281v1
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