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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO
Serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo

marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura,
e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar,
de acordo com as quantidades e especificações abaixo descritas. 

 
2. JUSTIFICATIVA
O presente TR tem como objeto a contratação de

empresa especializada para a aquisição de bens e serviços
comuns que estão descritos neste Termo de Referência, visando o
desenvolvimento da manutenção periódica dos condicionadores de ar
pela fachada norte do prédio, de maneira que seja segura a
movimentação dos técnicos e das condensadoras, respeitando as
normas vigentes. 

O material escolhido para a elaboração destas
plataformas foi o aço, tendo em vista que ele não polui o meio
ambiente. O processo de produção resulta em um material
homogêneo, que não libera substâncias que agridem o meio
ambiente, além do fato de que o aço é infinitamente reciclável em
sua totalidade, sem perder nenhuma das suas qualidades.

 
3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
3.1 ESPECIFICAÇÕES
3.1.1. Escada fixa tipo marinheiro, estrutura principal em

tubo de aço galvanizado de 1 1/2", espessura de 3mm, com anel de
proteção em barra chata 1 1/2" x 3/16" e barramento em barra chata
1" x 1/8", pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão e acabamento
final em pintura esmalte sintético na cor amarelo segurança (5Y
8/12), para obter uma vida útil mais longa, com aro de proteção com
0,75 m de diâmetro, e degrau feito com chapa xadrex dobrada em
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"U". As medidas, dimensões e especificações estão
complementarmente dispostas no ANEXO I.

3.1.2 Plataforma em estrutura de aço com 4,25 metros de
comprimento e 1 metro de largura, feita em perfis em L 2 x 3/16".

3.1.3 O piso da plataforma será feito em chapa expandida
(tela expandida), do tipo GME 1-A, com malha de 40x100mm,
recomendada para plataformas de trabalho, espessura de 6,35mm
(1/4"), cordão de 6,50mm, peso aproximado de 17,93kg/m² e 64,30%
da área aberta, feita em AÇO SAE.

3.1.4 Guarda corpo com 1,20m de altura, composto
de três travessões horizontais (inferior, localizado à 20cm de altura
do piso, intermediário, com 70cm de altura, e superior, com 120cm
de altura) e seis apoios verticais, com altura total de 1,20m, feitos
em tubo de aço galvanizado 1 1/4", espessura de 3mm, com rodapé
de 20cm, em chapa de aço galvanizado. Para o fechamento, será
colocado, ao longo do perímetro da plataforma, entre o travessão
inferior e superior, gradil feito em nylofor 3D ou similar, na cor
branca, conforme especificado no projeto (Anexo I).

3.1.5 Pelo fato da instalação da plataforma auxiliar de
estrutura de aço configurar 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.

3.1.6 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou
corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão,
ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber 1
demão, a pincel, de galvanização a frio (tratamento anticorrosivo
composto de zinco). Toda estrutura deve receber tratamento com
duas demãos de tinta anticorrosiva (tipo zarcão) e duas demãos de
tinta esmalte sintético brilhante branca. Os pefis galvanizados devem
ser tratados com fundo preparador para superfícies galvanizadas
(tipo galvite) e, de modo semelhante aos demais, receber duas
demãos de esmalte sintético brilhante na cor branca.

3.1.7 Antes da aplicação do fundo anticorrosivo, toda
superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

3.1.8 Durante o período de execução dos serviços (90
dias), a empresa deverá manter presente, em horário integral, um
técnico de segurança do trabalho. 

3.1.9 As medidas deverão ser conferidas na obra. 
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3.2. QUANTIDADES
As quantidades estão descritas no ANEXO II.
 
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, caso não seja
realizada a visita, 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 necessários 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 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.

4.7. A composição do BDI para os serviços gerais está
disposta e detalhada do ANEXO V.

4.8 Não serão aceitas escadas ou plataformas com
rebarbas, empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro,
ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio,
transporte ou montagem.

 
 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL
5.1 Os interessados deverão comprovar sua regular

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no
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Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como 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 às
do objeto deste certame.

5.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das
licitantes, com relação a este projeto, serão exigidas Certidões de
Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes serviços, no mínimo:

5.1.1. Execução de estrutura metálica com no mínimo
25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área.

5.1.2. Execução de escada de marinheiro com guarda-
corpo com no mínimo 15 (quinze) metros de comprimento. 

5.2 Apresentar comprovação de possuir 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) dos atestados de capacidade técnica
referidos 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;

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 darse-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. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
Conforme Anexo II.
 
7. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Será exigida garantia de execução contratual, conforme
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Art. 56, § 2º e § 4º da Lei 8.666/93.
 
8. 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 Instalar cadeira, rapel, balancim, ou equipamento
equivalente, quando necessário, para a realização da instalação da
estrutura necessária, observadas as normas de segurança do
trabalho;

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

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

7.5 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.

7.6. A CONTRATANTE deverá realizar os serviços
presentes nas especificações.

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

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

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

7.7.3 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;

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

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

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

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

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

7.7.9 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;

7.8 A CONTRATADA deverá verificar o tratamento dos
pontos de solda e corte com galvanização a frio, a aderência e a
uniformidade da camada de pintura, atentando para que não
apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez
do conjunto.

7.9 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) visa à preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores, por meio da antecipação, do reconhecimento, da
avaliação e o consequente controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, levando a um ambiente mais seguro e saudável. Assim, a
CONTRATADA deverá apresentar o PPRA, em conformidade com a
NR 09 do Ministério do Trabalho.

 
9. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. O prazo para execução dos serviços é de

90 (noventa) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho ou
Ordem de Serviço.

9.2 O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da sua assinatura.

 
10. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS
10.1. Os serviço deverão ser executados no edifício sede

deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade,
377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900. 

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

 
11. PAGAMENTO
11.1.

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
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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. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA
12.1. A garantia mínima dos serviços é de 5 (cinco) anos.
 
13. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
13.1 A gestão e a fiscalização serão realizadas pela Seção

de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar

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

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

14.2 Multa de mora de 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;

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

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

14.5 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;

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

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

14.8 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;

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

 
 
Responsáveis pela elaboração do Termo de

Referência:
 
Audeir Aguiar Medeiros Peixoto
Analista Judiciário - Engenharia Civil
 
Matthias Schmidt
Estagiário - Engenharia Civil

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 09/03/2021, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MATTHIAS SCHMIDT, Estagiário(a), em
09/03/2021, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862926 e o código CRC B04A0EA8.

0001950-08.2021.6.02.8000 0862926v3

Termo de Referência SMR 0862926         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 8



DESCRIÇÃO DO PROJETO / ENDEREÇO:

PROJETO:

CONTEÚDO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA DA COBERTA:

DATA: ESCALA:

²

²

²TRE- AL
01/02

Nº Prancha:

PLATAFORMA - PROJETO 01.10.DWG
ARQUIVO:

DESENHISTA:

A

B

C

D

C

D

P

O

Ç

O

1

CORTA-FOGO

S
O

B
E

PORTA

LAJE P/ CONDENSADORAS

CALHA

P

O

Ç

O

1

CORTA-FOGO

S
O

B
E

PORTA

LAJE P/ CONDENSADORAS

CALHA

AUTOR DO PROJETO (a título de doação)

1
.
0
0

0

.

9

1

2

1.00

1

.

3

6

4

0
.
0
3

0
.
0
2

0
.
3
4

A
ne

xo
 I 

- 
P

ro
je

to
 (

08
62

93
9)

   
   

   
S

E
I 0

00
19

50
-0

8.
20

21
.6

.0
2.

80
00

 / 
pg

. 9

AutoCAD SHX Text
ARO DE PROTEÇÃO COM 0,75M DE DIÂMETRO, CONFECIONADO EM PERFIL DE BRRA CHATA 1.1/2" x 3/16"

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMA EM EST. DE AÇO (DET 2)

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA GME 1-A,

AutoCAD SHX Text
PERFIL L

AutoCAD SHX Text
2x3/16"

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR 

AutoCAD SHX Text
PARABOLT

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO EM BARRA

AutoCAD SHX Text
CHATA 1.1/2" x 3/16"

AutoCAD SHX Text
DEGRAU FEITO EM CHAPA XADREZ DOBRADA EM "U" (ESPAÇAMENTO 25cm)

AutoCAD SHX Text
ESCADA DE MARINHEIRO, REVESTIDA COM TINTA AMARELA SEGURANÇA

AutoCAD SHX Text
CORTE A

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMAS

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA, CORTE A, B, DETALHE 1 E 2

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ACESSO ÀS CONDENSADORAS

AutoCAD SHX Text
SET/2020

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
XXX m²

AutoCAD SHX Text
XXX m²

AutoCAD SHX Text
XXX m²

AutoCAD SHX Text
LAJE P/ CONDENSADORA

AutoCAD SHX Text
VIGA PRÉ-EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - PVTOS PARES

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
SUSTENTAÇÃO -  CANTONEIRA EM PERFIL L 2x3/16"

AutoCAD SHX Text
ESCADA MARINHEIRO, VER DET 3

AutoCAD SHX Text
LAJE P/ CONDENSADORA

AutoCAD SHX Text
VIGA PRÉ-EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA - PVTOS IMPARES

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
SUSTENTAÇÃO -  CANTONEIRA EM PERFIL L 2x3/16"

AutoCAD SHX Text
ESCADA MARINHEIRO, VER DET 3

AutoCAD SHX Text
CANTONEIRA EM PERFIL L 2x3/16"

AutoCAD SHX Text
NO PERÍMETRO DA PLATAFORMA,

AutoCAD SHX Text
COMO SUPORTE AO PISO

AutoCAD SHX Text
DETALHE 1 - TÉRRO/1º PVTO'

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
projeção plataforma

AutoCAD SHX Text
DETALHE 2 - PEÇAS (ESTRUTURA)

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
NOTAS: -agressividade do ambiente: C3 áreas urbanas e industriais com poluição moderada -materiais: ver termo de referência -fundo: Primer epóxi poliamida bicomponente, alto teor de sólidos e pigmentação anticorrosiva a base de fosfato de zinco -pintura: Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante bicomponente -ensaios solda: inspeção visual -soldas: ELETRODO E 7018. -medidas em m. -verificar medidas e níveis na obra. -Parabolt: WB38334 diâmetro 3/8" comprimento 3.3/4" 

AutoCAD SHX Text
PERFIL L

AutoCAD SHX Text
2x3/16"

AutoCAD SHX Text
CHUMBADOR 

AutoCAD SHX Text
PARABOLT

AutoCAD SHX Text
CORTE B

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
LAJE PARA CONDENSADORA

AutoCAD SHX Text
LAJE PARA CONDENSADORA

AutoCAD SHX Text
LAJE PARA CONDENSADORA

AutoCAD SHX Text
LAJE PARA CONDENSADORA

AutoCAD SHX Text
PVTO PAR

AutoCAD SHX Text
PVTO ÍMPAR

AutoCAD SHX Text
PVTO ÍMPAR

AutoCAD SHX Text
PVTO PAR

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
CANTONEIRA EM PERFIL L 2x3/16"

AutoCAD SHX Text
NO PERÍMETRO DA PLATAFORMA,

AutoCAD SHX Text
COMO SUPORTE AO PISO

AutoCAD SHX Text
RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FUNDO ZARCÃO E ACABAMENTO EM  TINTA SINTÉTICA BRANCA 

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMA EM EST. DE AÇO (DET 2)

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMA EM EST. DE AÇO (DET 2)

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMA EM EST. DE AÇO (DET 2)

AutoCAD SHX Text
DEGRAU FEITO EM CHAPA XADREZ DOBRADA EM "U" (ESPAÇAMENTO 25cm)

AutoCAD SHX Text
ARO DE PROTEÇÃO COM 0,75M DE DIÂMETRO, CONFECIONADO EM PERFIL DE BRRA CHATA 1.1/2" x 3/16"

AutoCAD SHX Text
BARRAMENTO EM BARRA

AutoCAD SHX Text
CHATA 1.1/2" x 3/16"

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
e = 1/4" e MALHA 40x100 mm

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA GME 1-A,

AutoCAD SHX Text
e = 1/4" e MALHA 40x100 mm

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA GME 1-A,

AutoCAD SHX Text
e = 1/4" e MALHA 40x100 mm

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA GME 1-A,

AutoCAD SHX Text
e = 1/4" e MALHA 40x100 mm

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA GME 1-A,

AutoCAD SHX Text
e = 1/4" e MALHA 40x100 mm

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA GME 1-A,

AutoCAD SHX Text
e = 1/4" e MALHA 40x100 mm

AutoCAD SHX Text
EXCETO O 1º PVTO  (VER DETALHE 1)

AutoCAD SHX Text
RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FUNDO ZARCÃO E ACABAMENTO EM  TINTA SINTÉTICA BRANCA 

AutoCAD SHX Text
PAINEL NYLOFOR NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
PAINEL NYLOFOR NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FUNDO ZARCÃO E ACABAMENTO EM  TINTA SINTÉTICA BRANCA 

AutoCAD SHX Text
RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM FUNDO ZARCÃO E ACABAMENTO EM  TINTA SINTÉTICA BRANCA 

AutoCAD SHX Text
MATTHIAS SCHMIDT

AutoCAD SHX Text
AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P02

AutoCAD SHX Text
P03

AutoCAD SHX Text
P04

AutoCAD SHX Text
PEÇA 02 - L 2x3/16"

AutoCAD SHX Text
PEÇA 01 - L 2x3/16"

AutoCAD SHX Text
PEÇA 03 - L 2x3/16"

AutoCAD SHX Text
PEÇA 04 - L 2x3/16"



DESCRIÇÃO DO PROJETO / ENDEREÇO:

PROJETO:

CONTEÚDO:

ÁREA CONSTRUÍDA:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA DA COBERTA:

DATA: ESCALA:

²

²

²TRE- AL
02/02

Nº Prancha:

PLATAFORMA - PROJETO 01.10.DWG
ARQUIVO:

DESENHISTA:

AUTOR DO PROJETO (a título de doação)

A
ne

xo
 I 

- 
P

ro
je

to
 (

08
62

93
9)

   
   

   
S

E
I 0

00
19

50
-0

8.
20

21
.6

.0
2.

80
00

 / 
pg

. 1
0

AutoCAD SHX Text
CORTE C

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
CORTE D

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA e = 6,3mm

AutoCAD SHX Text
LAJE P/ CONDENSADORA

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMA EM EST. DE AÇO

AutoCAD SHX Text
LAJE P/ CONDENSADORA

AutoCAD SHX Text
PERFIL EM L 2x3/16" NO PERÍMETRO  DA PLATAFORMA

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMA EM EST. DE AÇO

AutoCAD SHX Text
LAJE P/ CONDENSADORA

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMAS

AutoCAD SHX Text
CORTE C, D E DETALHE 3

AutoCAD SHX Text
PROJETO DE ACESSO ÀS CONDENSADORAS

AutoCAD SHX Text
SET/2020

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
XXX m²

AutoCAD SHX Text
XXX m²

AutoCAD SHX Text
XXX m²

AutoCAD SHX Text
620

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
GAIOLA DE PROTEÇÃO

AutoCAD SHX Text
DEGRAU

AutoCAD SHX Text
FIXADOR DA 

AutoCAD SHX Text
GAIOLA

AutoCAD SHX Text
DETALHE 3 -  ESCADA MARINHEIRO

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
FIXADOR DE GAIOLA

AutoCAD SHX Text
PVTO IMPAR

AutoCAD SHX Text
PVTO PAR

AutoCAD SHX Text
PVTO IMPAR

AutoCAD SHX Text
PVTO PAR

AutoCAD SHX Text
PVTO ÍMPAR

AutoCAD SHX Text
RODAPÉ FEITO EM CHAPA DE AÇO

AutoCAD SHX Text
RODAPÉ FEITO EM CHAPA DE AÇO

AutoCAD SHX Text
PVTO ÍMPAR

AutoCAD SHX Text
ARO DE PROTEÇÃO COM 0,75M DE DIÂMETRO, CONFECIONADO EM PERFIL DE BRRA CHATA 1.1/2" x 3/16"

AutoCAD SHX Text
DEGRAU FEITO EM CHAPA XADREZ DOBRADA EM "U" (ESPAÇAMENTO 25cm)

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
GUARDA-CORPO

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
DEGRAU FEITO EM CHAMA XADREZ DOBRADA EM "U" (ESPAÇAMENTO 25cm)

AutoCAD SHX Text
RODAPÉ FEITO EM CHAPA DE AÇO

AutoCAD SHX Text
RODAPÉ FEITO EM CHAPA DE AÇO

AutoCAD SHX Text
PERFIL EM L 2x3/16" NO PERÍMETRO  DA PLATAFORMA

AutoCAD SHX Text
NOTAS: -agressividade do ambiente: C3 áreas urbanas e industriais com poluição moderada -materiais: ver termo de referência -fundo: Primer epóxi poliamida bicomponente, alto teor de sólidos e pigmentação anticorrosiva a base de fosfato de zinco -pintura: Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático brilhante bicomponente -ensaios solda: inspeção visual -soldas: ELETRODO E 7018. -medidas em m. -verificar medidas e níveis na obra. -Parabolt: WB38334 diâmetro 3/8" comprimento 3.3/4" 

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA GME 1-A,

AutoCAD SHX Text
e = 1/4" e MALHA 40x100 mm

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA GME 1-A,

AutoCAD SHX Text
e = 1/4" e MALHA 40x100 mm

AutoCAD SHX Text
PAINEL NYLOFOR NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
PAINEL NYLOFOR NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
PAINEL NYLOFOR NA COR BRANCA

AutoCAD SHX Text
PAINEL NYLOFOR

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
PAINEL NYLOFOR

AutoCAD SHX Text
TUBO GALV. 1 1/4"

AutoCAD SHX Text
PAINEL NYLOFOR

AutoCAD SHX Text
PLATAFORMA EM EST. DE AÇO

AutoCAD SHX Text
PISO EM TELA EXPANDIDA GME 1-A,

AutoCAD SHX Text
e = 1/4" e MALHA 40x100 mm

AutoCAD SHX Text
MATTHIAS SCHMIDT

AutoCAD SHX Text
AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO



1.1 CREA-AL CREA-AL Taxas – anotação de responsabilidade técnica – ART da obra. un 1,00 233,94 233,94

1.2 SINAPI 100321 Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares mês 3,00 3.184,03 9.552,09

1.3 SBC Ajustado 111700
Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda corpo, incluso pintura tipo
zarcão e esmalte sintético brilhante (duas demãos de cada)

m 60,45 690,78 41.757,65

1.5
ORSE – 

Adequado 
conforme projeto

12371

Estrutura metálica para mezaninos e plataformas, com vão livre até 6 metros,
utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 300m2/kg, 01 demão de epoxi fundo
óxido de ferro e 02 demãos de esmalte epoxi branco e piso em tela expandida
malha 40x100mm e = 1/4" (6,3mm).

m² 51,00 380,90 19.425,90

1.6
SEINFRA – 

Ajustado 
conforme projeto

C3506

Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três travessões horizontais
(inferior, intermediário e superior) em tubo de aço galvanizado 1 1/4", com
rodapé de 0,2cm, feito em chapa de aço galvanizado, ambos pintados com uma
demão de tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) e duas demãos de tinta esmalte
sintético brilhante, além de um gradil feito em nylor 3D ou similar, na cor branca,
conforme especificado no projeto (Anexo I).

m² 75,60 539,15 40.759,74

111.729,32
32.479,71

144.209,03

Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA, GUARDA-CORPO E ESCADA DE 
MARINHEIRO NO EDIFÍCIO SEDE DO TRE/AL

DATA: MARÇO/2021

TOTAL (SEM BDI)
BDI: 29,07%

TOTAL (COM BDI)

BASE: SINAPI – 01/2021 (COM DESONERAÇÃO), ORSE - 11/2020, SBC 12/2020 - Maceió. BDI: 29,07%

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL

Anexo II - Planilha Orçamentária de Referência (0862941)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 11



100% 100%

233,94 233,94

33,33% 33,33% 33,33% 100%

3184,03 3184,03 3184,03 9552,09

20,00% 40,00% 40,00% 100%

8351,53 16703,06 16703,06 41757,65

20,00% 40,00% 40,00% 100%

3885,18 7770,36 7770,36 19425,9

20,00% 40,00% 40,00% 100%

8151,948 16303,896 16303,896 40759,74

VALOR SEM BDI 23.806,63 43.961,35 43.961,35
VALOR ACUMULADO SEM BDI 23.806,63 67.767,97 111.729,32
VALOR COM BDI 30.727,21 56.740,91 56.740,91
VALOR ACUMULADO COM BDI 30.727,21 87.468,12 144.209,03

Justiça Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

111.729,32

144.209,03

111.729,32

144.209,03

1.2 Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares 9.552,09

1.1 Taxas – anotação de responsabilidade técnica – ART da obra. 233,94

1.6

Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três travessões horizontais 
(inferior, intermediário e superior) em tubo de aço galvanizado 1 1/4", 
com rodapé de 0,2cm, feito em chapa de aço galvanizado, ambos 
pintados com uma demão de tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) e 
duas demãos de tinta esmalte sintético brilhante, além de um gradil feito 
em nylor 3D ou similar, na cor branca, conforme especificado no projeto 
(Anexo I).

1.5

 Estrutura metálica para  mezaninos e plataformas, com vão livre até 6 
metros, utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 300m2/kg,  01 demão 
de epoxi fundo óxido de ferro e 02 demãos de esmalte epoxi branco  e 
piso em tela expandida malha 40x100mm e = 1/4" (6,3mm).

Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda corpo, incluso 
pintura tipo zarcão e esmalte sintético brilhante (duas demãos de cada)

1.3

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
TOTAL DA 
PARCELA

41.757,65

19.425,90

40.759,74

VALOR TOTALITEM SERVIÇOS

Anexo III - Cronograma Físico-financeiro (0862943)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 12



FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI H 0,64000000 152,07 97,32

4777 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura
entre 1/8" e 1/4"

SINAPI m 7,03058824 6,30 44,29

00011964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

SINAPI UNID 3,52941176 1,19 4,20

8853 Chapa expandida em aço malha 40x100mm, esp=1/4
(6,3mm) - 16,20 kg/m2

ORSE m² 0,75000000 201,64 151,23

100740 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
COM RETOQUE EM OBRA (POR DEMÃO). 

SINAPI m² 2,80000000 7,09 19,85

100724 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA COM RETOQUES EM
OBRA (POR DEMÃO).

SINAPI m² 2,40000000 7,09 17,02

333,91

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,40000000 13,36 32,06
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 18,66 14,93

46,99
380,90

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

21011
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 
DN 32 MM (1 1/4"),  E = 2,65MM,  2,71 KG/M (NBR 5580)

SINAPI m 4,37142857 44,520000000
194,62

2890
Gradil Nylofor 3D ou similar c/ painel eletrosoldado 
galvanizado revestido em nylon com base chumbada, h = 
1,03m

ORSE m² 0,83333333 323,56000000
269,63

11049
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 
MM (6,40 KG/M2)

SINAPI m² 1,06666667 11,88000000 12,67

100740 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
COM RETOQUE EM OBRA (POR DEMÃO). 

SINAPI m² 1,39338437 7,09000000

9,88

100724 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA COM RETOQUES EM
OBRA (POR DEMÃO).

SINAPI m² 1,39338437 7,09000000

9,88

496,68

SERVIÇO FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 16,29 21,18

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 16,38 21,29
42,47

539,15

A composição base é 12371/ORSE - Estrutura metálica em aço p/ Mezaninos e Plataformas, vão livre até 6,00m, Chapa Xadrez 1/8", área superior a 50 m2, 
sobrecarga 300 kg/m2, pintura 02 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos de esmalte epoxi branco
Foram retiradas da composição do ORSE o material de chapa aço grossa e os perfis de aço I e H, e acrescentado a chapa expandida (utilizada no piso da 
plataforma), cantoneira de aço abas iguais (utilizado na estrutura da plataforma) e o parafuso de aço do tipo chumbador parabolt (utilizados na fixação da 
estrutura), estes materiais foram utilizados no projeto (Anexo I)
Foi levantado que uma plataforma, com 4,25m² de área de piso, precisa de 15 chumbadores parabolt e 29,88m de cantoneira de aço abas iguais (perfil L 2 x 
3/16"). Assim, para encontrar os coeficientes, estes valores foram dividos pela área de piso.

O coeficiente da pintura, da mão de obra e do guindaste hidráulico foram mantidos conforme a composição ORSE e ajustados para os valores do SINAPI 
quando havia o insumo equivalente. A diferença é que, pela estrutura ser de perfil metálica, foi substituida a pintura para a pintura pulverizada sobre perfil 

Assim, o coeficiente do chumbador é aproximadamente 3,53 e da cantoneira é 7,03.
Como o piso será colocado em 3/4 da plataforma, conforme Anexo I, o coeficiente do piso em chapa expandida é de 0,75.

TOTAL MATERIAL:

SERVIÇO

Memoria de Cálculo - Composição ORSE - Ajustado de acordo com o projeto

TOTAL SERVIÇO:
VALOR:

TOTAL SERVIÇO:
VALOR:

C08238 - Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três travessões horizontais (inferior, intermediário e superior) em tubo de aço galvanizado 1 1/4", 
com rodapé de 0,2cm, feito em chapa de aço galvanizado, ambos pintados com uma demão de tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) e duas demãos de 
tinta esmalte sintético brilhante, além de um gradil feito em nylor 3D ou similar, na cor branca, conforme especificado no projeto (Anexo I).

Composições do ORSE/SEINFRA – Ajustadas

S12371 -  Estrutura metálica para  mezaninos e plataformas, com vão livre até 6 metros, utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 300m2/kg,  01 demão 
de epoxi fundo óxido de ferro e 02 demãos de esmalte epoxi branco  e piso em tela expandida malha 40x100mm e = 1/4" (6,3mm).

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

Anexo IV - Ajuste de Composições (0862946)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 13



MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 SINAPI kg 1,20000000 0,550000000 0,66

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ORSE m² 0,00300000 75,00000000 0,23

I071384

ESCADA DE MARINHEIRO PERFIL ACO SOLDADO COM 
GUARDA-CORPO

SBC m² 1,06666667 586,00000000 625,07

100740

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA
COM RETOQUE EM OBRA (POR DEMÃO). 

SINAPI m² 3,59666667 7,09000000

25,50

100724 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA COM RETOQUES EM
OBRA (POR DEMÃO).

SINAPI m² 3,59666667 7,09000000

25,50

676,96

SERVIÇO FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88245 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42300000 16,29 6,89
88309 AJUDANTE DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
SINAPI H 0,42300000 16,38 6,93

13,82
690,78

Como a composição é por demão, e serão feitas duas demãos de pintura com zarcão e duas com pintura de acabamento, foi multiplicado esse coeficiente 
por 2.

Foram feitas as adequações com as composições do SINAPI, quando estas não estavam presentes no SINAPI, foram utilizados a base do ORSE.

Memoria de Cálculo - Composição SEINFRA - Ajustado de acordo com o projeto

Foi feita a alteração nos materiais, para corresponder aos utilizados em projeto (Anexo I)

Para encontrar os coeficientes, foi feita a unitarização, com base no perímetro (no caso do tubo galvanizado) e área (no caso da chapa de aço, nylofor e 
pinturas).

Assim, coeficiente do tubo galvanizado = 22,95m / 5,25m ; coeficiente do gradil de nylofor = 5,25 m² /6,3 m², coeficiente de pintura = 4,389 m² / 6,3 m²

Referente à pintura, foi considerado que as chapas seriam pintadas internamente e externamente, e que os tubos seriam pintados. Assim, a área foi 
calculada da seguinte forma:
A.pintura = 1,05*2+22,95*p, onde p = pi*d, d = 1 1/4" = 0,03175. A.pintura =  4,389m²

coeficiente da chapa de aço galvanizado = 1,05 m² /6,3 m² = 0,166667, em seguida, este valor foi multiplicado por 6,4,  fator presente na descrição SINAPI, 
para conversão de m² para kg.

A composição base é a SEINFRA C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2".

O guarda corpo possui 20cm de rodapé feito em chapa de aço galvanizado,  três travessões (inferior, medio e superior), nas alturas h= 0,2m; 0,7m e 
1,2m,feitos de tubo de aço galvanizado. Entre os travessões superior e inferior, há um gradil de nylofor 3D.
Foi feito o levantamento considerando uma plataforma (onde o seu guarda corpo possui 5,25m de perímetro e 6,3 m² de área).
Foi calculado que 1 plataforma necessita de 22,95m de tubo aço galvanizado 1 1/4", 1,05m² de chapa de aço  e 5,25m² de gradil em nylofor. 

A composição base é a SBC 111700  - ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO. FORAM INCLUIDOS A PINTURA COM TINTA 
ALQUÍDICA DE ACABAMENTO E DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) SOBRE PERFIL METÁLICO COM RETOQUES EM OBRA, OS COEFICIENTES DE TINTA FORAM 
CALCULADOS DA SEGUINTE FORMA: O GUARDA CORPO ESTÁ PRESENTE EM 1 METRO A CADA 3M, E TEM 2,36 M DE PERÍMETRO, ENQUANTO QUE OS 
PATAMARES DA ESCADA TEM 0,45M DE PERÍMETRO, FOI MULTIPLICADO O PERÍMETRO POR DOIS, QUE SERIA A CONSIDERAÇÃO DA PINTURA DOS DOIS 
LADOS DO GUARDA-CORPO, ESTE VALOR FOI DIVIDIDO POR 3 DEVIDO AO GUARDA CORPO ESTAR PRESENTE EM 1/3 DO COMPRIMENTO DA ESCADA. FOI 
SOMADO COM 0,45, REFERENTE AO PERÍMETRO DOS DEGRAUS DA ESCADA. ESTE RESULTADO FOI MULTIPLICADO POR DOIS, CONSIDERANDO DUAS 
DEMÃOS. ÁREA DE PINTURA É CONSIDERADA COMO SUPERFÍCIE PLANA DEVIDO A DIFICULDADE DE PINTURA DEVIDO AOS DETALHES. 

SBC 111700  - ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" DE ACO COM GUARDA CORPO

TOTAL MATERIAL:

TOTAL SERVIÇO:
VALOR:

Observação

Anexo IV - Ajuste de Composições (0862946)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 14



A CUSTOS INDIRETOS 7,30%
AC Administração Central 4,00
DF Despesas Financeiras 1,23

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

L Lucro/Bonificação 7,40%

I IMPOSTOS 10,65%
i1 PIS 0,65
i2 ISS 2,50
i3 COFINS 3,00
i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50

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

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO V
COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI = ((1+(AC+SRG))*(1+DF)*(1+L)  - 1 )*100 29,07

Anexo V - Composição de BDI (0862951)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 15



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

 

Memorando nº 230 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 08 de março de 2021.

À Secretaria de Administração.
 
Assunto: Termo de Referência para contratação de empresa para
fornecimento e instalação de escadas de marinheiro, guarda-corpo e
plataformas em estrutura metálica.

 

Senhor Secretário,
 
Apresentamos o Termo de Referência

SMR 0862926, totalmente revisado, seguido dos anexos
presentes nos eventos 0862939, 0862941, 0862943, 0862946
e 0862951, cujo objeto é o serviço de instalação de escadas do
tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-corpo, e
plataformas em estrutura de aço, inclusive pintura, conforme
projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção
dos condicionadores de ar instalados na sede deste Regional.

 
A instalação dessa estrutura possibilitará, além

da manutenção dos condicionadores de ar, a realização, pelos
próprios artífices terceirizados, dos serviços previstos no
processo SEI nº 0010804-30.2017.6.02.8000 relativos à
manutenção nas plataformas que dão sustentação às unidades
condensadoras.

 
Respeitosamente,
 
 

Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto
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Analista Judiciário - Engenharia Civil
Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 09/03/2021, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0862957 e o código CRC DAD74476.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Trata-se de proposta revisada extraída dos autos de

nº 0003731-07.2017.6.02.8000, com vistas à instalação de
escadas do tipo marinheiro e plataformas em estrutura de
aço, para possibilitar a manutenção das estruturas de
sustentação e dos condicionadores de ar em uso no edifício-
sede.

Tendo em vista o valor orçado, doc. 0862941,
solicito a essa Unidade análise inicial acerca da viabilidade
orçamentária da proposição, considerando os créditos
consignados às despesas com manutenção predial e afins.

Em paralelo, devolvo os autos à SMR, para incluir
no texto do TR, se assim entender, a justificativa citada
acima de que a plataforma além de atender às demandas de
manutenção dos equipamentos visa ainda, com a mesma
razão, possibilitar a manutenção das estruturas de
sustentação dos equipamentos, que vêm sofrendo corrosão ao
longo dos anos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/03/2021, às 21:10, 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
0864092 e o código CRC 44B2DFE9.

Despacho GSAD 0864092         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 18



0001950-08.2021.6.02.8000 0864092v1

Despacho GSAD 0864092         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 19



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0864092).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/03/2021, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864098 e o código CRC 5D4B1F17.
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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
Serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo

marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura,
e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar,
de acordo com as quantidades e especificações abaixo descritas. 

 
2. JUSTIFICATIVA
O presente TR tem como objeto a contratação de

empresa especializada para a aquisição de bens e serviços
comuns que estão descritos neste Termo de Referência, visando o
desenvolvimento da manutenção periódica dos condicionadores de ar
pela fachada norte do prédio, de maneira que seja segura a
movimentação dos técnicos e das condensadoras, respeitando as
normas vigentes. 

A instalação dessa estrutura possibilitará, além
da manutenção dos condicionadores de ar, a realização, pelos
próprios artífices terceirizados, 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, que se encontram em
estado de deterioração, comprometendo, assim, a segurança da
edificação e dos servidores que nela trabalham.

O material escolhido para a elaboração destas
plataformas foi o aço, tendo em vista que ele não polui o meio
ambiente. O processo de produção resulta em um material
homogêneo, que não libera substâncias que agridem o meio
ambiente, além do fato de que o aço é infinitamente reciclável em
sua totalidade, sem perder nenhuma das suas qualidades.

 
3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
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3.1 ESPECIFICAÇÕES
3.1.1. Escada fixa tipo marinheiro, estrutura principal em

tubo de aço galvanizado de 1 1/2", espessura de 3mm, com anel de
proteção em barra chata 1 1/2" x 3/16" e barramento em barra chata
1" x 1/8", pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão e acabamento
final em pintura esmalte sintético na cor amarelo segurança (5Y
8/12), para obter uma vida útil mais longa, com aro de proteção com
0,75 m de diâmetro, e degrau feito com chapa xadrex dobrada em
"U". As medidas, dimensões e especificações estão
complementarmente dispostas no ANEXO I.

3.1.2 Plataforma em estrutura de aço com 4,25 metros de
comprimento e 1 metro de largura, feita em perfis em L 2 x 3/16".

3.1.3 O piso da plataforma será feito em chapa expandida
(tela expandida), do tipo GME 1-A, com malha de 40x100mm,
recomendada para plataformas de trabalho, espessura de 6,35mm
(1/4"), cordão de 6,50mm, peso aproximado de 17,93kg/m² e 64,30%
da área aberta, feita em AÇO SAE.

3.1.4 Guarda corpo com 1,20m de altura, composto
de três travessões horizontais (inferior, localizado à 20cm de altura
do piso, intermediário, com 70cm de altura, e superior, com 120cm
de altura) e seis apoios verticais, com altura total de 1,20m, feitos
em tubo de aço galvanizado 1 1/4", espessura de 3mm, com rodapé
de 20cm, em chapa de aço galvanizado. Para o fechamento, será
colocado, ao longo do perímetro da plataforma, entre o travessão
inferior e superior, gradil feito em nylofor 3D ou similar, na cor
branca, conforme especificado no projeto (Anexo I).

3.1.5 Pelo fato da instalação da plataforma auxiliar de
estrutura de aço configurar 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.

3.1.6 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou
corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão,
ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza
mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber 1
demão, a pincel, de galvanização a frio (tratamento anticorrosivo
composto de zinco). Toda estrutura deve receber tratamento com
duas demãos de tinta anticorrosiva (tipo zarcão) e duas demãos de
tinta esmalte sintético brilhante branca. Os pefis galvanizados devem
ser tratados com fundo preparador para superfícies galvanizadas
(tipo galvite) e, de modo semelhante aos demais, receber duas
demãos de esmalte sintético brilhante na cor branca.

3.1.7 Antes da aplicação do fundo anticorrosivo, toda
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superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

3.1.8 Durante o período de execução dos serviços (90
dias), a empresa deverá manter presente, em horário integral, um
técnico de segurança do trabalho. 

3.1.9 As medidas deverão ser conferidas na obra. 
 
3.2. QUANTIDADES
As quantidades estão descritas no ANEXO II.
 
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, caso não seja
realizada a visita, 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 necessários 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 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.

4.7. A composição do BDI para os serviços gerais está
disposta e detalhada do ANEXO V.

4.8 Não serão aceitas escadas ou plataformas com
rebarbas, empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro,
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ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio,
transporte ou montagem.

 
 
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 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 às
do objeto deste certame.

5.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das
licitantes, com relação a este projeto, serão exigidas Certidões de
Acervo Técnicos - CAT's com os seguintes serviços, no mínimo:

5.1.1. Execução de estrutura metálica com no mínimo
25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área.

5.1.2. Execução de escada de marinheiro com guarda-
corpo com no mínimo 15 (quinze) metros de comprimento. 

5.2 Apresentar comprovação de possuir 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) dos atestados de capacidade técnica
referidos 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;

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 darse-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.
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6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
Conforme Anexo II.
 
7. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Será exigida garantia de execução contratual, conforme

Art. 56, § 2º e § 4º da Lei 8.666/93.
 
8. 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 Instalar cadeira, rapel, balancim, ou equipamento
equivalente, quando necessário, para a realização da instalação da
estrutura necessária, observadas as normas de segurança do
trabalho;

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

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

7.5 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.

7.6. A CONTRATANTE deverá realizar os serviços
presentes nas especificações.

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

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

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

7.7.3 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;

7.7.4 Adotar as providências necessárias para
acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas
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nesta Norma pela empresa contratada;
7.7.5 Garantir aos trabalhadores informações atualizadas

sobre os riscos e as medidas de controle;
7.7.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só se

inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta
Norma;

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

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

7.7.9 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;

7.8 A CONTRATADA deverá verificar o tratamento dos
pontos de solda e corte com galvanização a frio, a aderência e a
uniformidade da camada de pintura, atentando para que não
apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos
decorrentes da fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez
do conjunto.

7.9 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) visa à preservação da saúde e da integridade dos
trabalhadores, por meio da antecipação, do reconhecimento, da
avaliação e o consequente controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, levando a um ambiente mais seguro e saudável. Assim, a
CONTRATADA deverá apresentar o PPRA, em conformidade com a
NR 09 do Ministério do Trabalho.

 
9. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. O prazo para execução dos serviços é de

90 (noventa) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho ou
Ordem de Serviço.

9.2 O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da sua assinatura.

 
10. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS
10.1. Os serviço deverão ser executados no edifício sede

deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade,
377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900. 
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10.2. Os serviços deverão ser realizados em horário
comercial, salvo orientação divergente da Seção de Manutenção e
Reparos formalizada mediante prévio aviso.

 
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. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA
12.1. A garantia mínima dos serviços é de 5 (cinco) anos.
 
13. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
13.1 A gestão e a fiscalização serão realizadas pela Seção

de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar

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

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

14.2 Multa de mora de 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;

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

14.4. Suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo
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não superior a 02 (dois) anos;
14.5 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;

14.6 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;

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

14.8 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;

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

 
 
Responsáveis pela elaboração do Termo de

Referência:
 
Audeir Aguiar Medeiros Peixoto
Analista Judiciário - Engenharia Civil
 
Matthias Schmidt
Estagiário - Engenharia Civil

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 10/03/2021, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MATTHIAS SCHMIDT, Estagiário(a), em
10/03/2021, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864121 e o código CRC 5A251E9C.

0001950-08.2021.6.02.8000 0864121v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0864092,

apresentamos o Termo de Referência SMR 0864121, com a
inclusão, na justificativa, de que o objeto do TR irá
possibilitar a manutenção das plataformas que dão
sustentação às unidades condensadoras.

Dessa forma, remeto os autos para ciência e
continuidade do feito.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 10/03/2021, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0864124 e o código CRC 115E8778.

0001950-08.2021.6.02.8000 0864124v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2021.
Tomo ciência do Despacho SMR 0864124, que se

reporta à nova versão do TR (doc. 0864121), em que se
destaca a natureza grave da situação a ser enfrentada, o que
demanda atenção redobrada ao trâmite do prsente
procedimento.

Retorne o feito à SGO/COFIN, em atenção ao
Despacho COFIN 0864098.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/03/2021, às 15:13, 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
0864360 e o código CRC C2CCCA88.

0001950-08.2021.6.02.8000 0864360v1

Despacho GSAD 0864360         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 31



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2021.
À SMR (c/c para ciência da SAD)
 
Considerando que a aquisição da escada é

classificada como investimento, e que a liberação de
duodécimo contempla apenas custeio, consultamos
verbalmente a SMR se haveria a necessidade de declaração de
estado de emergência ou se seria possível aguardar a
aprovação da PLOA 2021. Conforme afirmou o servidor Sr.
Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, não há risco iminente de
colapso da estrutura metálica.

 
Em consulta à PLOA 2021 (0752534), vericamos

que apenas as unidades SEPAT e STI programaram despesas
em investimento, conforme tabela abaixo.

Por sua vez, além do remanejamento, a despesa em
tela ainda pode ser atendida por meio de crédito adicional,
com ou sem oferecimento de fonte, conforme decida a
Administração.

 

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/03/2021, às 19:59, 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
0869736 e o código CRC 63372993.

0001950-08.2021.6.02.8000 0869736v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Acerca do Despacho SGO 0869736, é necessário

esclarecer que a SGO tinha expectativa de aprovação do
orçamento até a presente data, dia 24 de março de 2021,
razão pela qual não entendíamos ser necessário declarar
estado de emergência.

Entretanto, não se tendo data definida para
a aprovação do orçamento da União, evoluímos os presentes
autos com a informação da necessidade de tratamento da
estrutura de suporte das unidades condensadoras de ar-
condicionado instaladas na fachada do edifício-sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em virtude do
avançado estado de oxidação, como pode ser observado nas
fotografias abaixo.
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Foto 01 - Vista geral dos suportes de unidades
condensadoras.
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Foto 02 - Detalhe da oxidação em uma das solda do
suporte.

 
Em paralelo, encaminharemos o P.A. SEI

Nº 0010804-30.2017.6.02.8000 para que a Administração
decida se deve evoluir com a contração do seu objeto, ou se
deve prosseguir apenas com a contratação do objeto do
presente procedimento administrativo.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 24/03/2021, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0870555 e o código CRC A1E4EAD8.

0001950-08.2021.6.02.8000 0870555v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2021.
Em atenção ao Despacho SMR 0870555, observo

que a escolha administrativa limita-se ao aspecto
orçamentário, posto que dependente do pronunciamento
técnico acerca da solução que se apresenta mais adequada.

De todo modo, considerando o aspecto estritamento
orçamentário e ainda o objeto da intervenção indicada no
PA 0010804-30.2017.6.02.8000, a saber: a restauração das
plataformas por conta do processo de oxidação, devolvi o
referido processo à SMR para formular a proposição em autos
apartados, com indicação circunstanciada da situação
emergencial enfrentada (Despacho GSAD 0870872), sem
prejuízo das demais questões técnicas envolvidas, inclusive
enquadramento da contratação para efeio de uso do pregão
eletrônico.

Com essas considerações, devolvo os autos à SMR.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 24/03/2021, às 23:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0870874 e o código CRC 31C7FE00.

0001950-08.2021.6.02.8000 0870874v1

Despacho GSAD 0870874         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 37



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

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2021.
Ao autor do TR.
 
Senhor engenheiro Audeir Medeiros,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para análise

do Despacho GSAD 0870874 e demais encaminhamentos
pertinentes.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 25/03/2021, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871300 e o código CRC 543D4456.

0001950-08.2021.6.02.8000 0871300v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0870874,

considerando os aspectos técnicos, informamos que ambas as
soluções são viáveis e igualmente eficientes. 

A solução da plataforma permitirá que a
manutenção das unidades condensadoras de ar-
condicionado e sua estrutura de suporte seja efetuada pelos
artífices deste Tribunal, enquanto que a contratação da
manutenção das estruturas que suportam os equipamentos de
climatização, objeto do P.A. SEI Nº 0002502-
70.2021.6.02.8000, visa somente o restabelecimento da
segurança dos suportes que se encontram em avançado
estado de oxidação.

Conhecendo o histórico das contratações da
Administração Pública e a necessidade imediata de
recuperação das estruturas de sustentação, sugerimos que se
dê prosseguimento às duas contratações, evitando-se atrasos
na execução da restauração das plataformas, caso um
dos processos não atinja seu objetivo.

Por fim, quanto ao enquadramento da contratação,
para efeito de uso do pregão eletrônico, esta Seção de
Manutenção e Reparos entende tratar-se de serviço de
engenharia, concluindo pela possibilidade de uso do pregão
eletrônico, a exemplo do que já era previsto no processo
nº 0003731-07.2017.6.02.8000, cujo objeto era idêntico ao
dos presentes autos.
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Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 30/03/2021, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0873482 e o código CRC 36B7B1F7.

0001950-08.2021.6.02.8000 0873482v1
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2021.
Devolvo os autos à SMR para, em face da

proposição de evento 0873482, promova avaliação conjunta
com a SAPEV e à SEGEC, com vistas a indicar, entre os itens
de execução de cada uma dessas unidades, eventuais fontes
de remanejamento para custeio da despesa objeto destes
autos, que se acumula, na forma proposta, com aquela do
PA 0002502-70.2021.6.02.8000.

Para orientar os estudos, solicito consultar o
quadro da POA 2021 - doc. 0836114.

Por fim, dada a abrangência dos estudos, que
envolve orçamento de três seções da Unidade, solicito o apoio
do Sr. Coordenador de Serviços Gerais, na condução dos
trabalhos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 31/03/2021, às 00:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0873764 e o código CRC 95E0D8E4.

0001950-08.2021.6.02.8000 0873764v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0873764,

informamos que não vamos precisar realizar o licenciamento
dos veículos no ano em curso; tendo em vista, que fomos
isentados do pagamento da taxa.

Em vista do fato, informamos ainda, que o valor de
R$ 8.677,00 (oito mil, seiscentos e setenta e sete) reais que
consta na PLOA 2021 0836114, fica a disposição da SAD para
remanejamento.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 05/04/2021, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0874091 e o código CRC FA38704A.

0001950-08.2021.6.02.8000 0874091v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
Tomo ciência do Despacho SAPEV 0874091, ao

qual me reporto para remeter o feito à COFIN.
Em paralelo, devolvo os autos à SMR, para os fins

já indicados no Despacho GSAD 0873764.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 05/04/2021, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0874154 e o código CRC F65EB3F5.

0001950-08.2021.6.02.8000 0874154v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
À SGO,
Para ciência do despacho GSAD (0874154) e

remanejamento da disponibilidade em momento oportuno.
Atenciosamente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2021, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0874220 e o código CRC 2672ACCE.

0001950-08.2021.6.02.8000 0874220v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2021.
À COSEG.
C/C: SAD.
 
Senhor Coordenador,
 
Em atendimento a deliberação da SAD, constante

dos eventos SEI's nº 0874154 e 0873764, esta setorial indica
qu e os recursos orçamentários para a execução deste
serviço, s.m.j.,  correrão por conta do item MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, o qual dispõe de R$
110.097,00 (cento e dez mil e noventa e sete reais),
combinado com os recursos do item MANUTENÇÃO DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR, o
qual dispõe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) disponíveis no
orçamento corrente, conforme informação da COFIN 0752534
do P.A. nº 0010621-88.2019.6.02.8000.

Informo ainda, que a despesa integra o Plano
Anual de Contratações 2021, conforme o item 28 do Anexo
Único à Portaria Presidência nº 220/2021, constante do
evento SEI nº 0892489.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
devolvo os autos para análise e deliberação da SAD.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 03/08/2021, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925665 e o código CRC 6055D76F.

0001950-08.2021.6.02.8000 0925665v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2021.
À COFIN, para concluir a reserva de crédito e

solicitar prévia manifestação da SPPAC acerca da
orçamentação da despesa retratada na planilha de
evento 0862941 e demais anexos.

Após, remeter o feito à COMAP, para necessária
instrução, inclusive a elaboração da minuta do edital com
base no Termo de Referência de evento 0864121, o qual,
ressalvados os aspectos técnicos, segue aprovado para efeito
do disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/08/2021, às 01:59, 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
0929248 e o código CRC 92223C75.

0001950-08.2021.6.02.8000 0929248v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2021.
À SGO e SPPAC,
Para as providências do despacho GSAD (0929248),

no que pertine a cada seção.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/08/2021, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929268 e o código CRC 99495776.

0001950-08.2021.6.02.8000 0929268v1
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PROCESSO : 0001950-08.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : ANÁLISE DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 

Parecer nº 970 / 2021 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SPPAC

à COFIN.
 
Senhor Coordenador da COFIN,
 
Vieram os presentes autos a  esta Seção, por força

das disposições da Resolução nº 15.904 (Regulamento da
Secretaria do TRE-AL), para se manifestar sobre a
regularidade da planilha orçamentária constante do evento
SEI nº 0862941.

Em análise às referidas planilhas, constatamos
sua adequação e regularidade, destacando-se apenas a
sugestão de requerer do licitante, quando da análise da
planilha da empresa que se sagrar vitoriosa, a necessidade de
comprovação de sua condição de optante pelo regime especial
de desoneração de folha de pagamento, na forma da Lei
12.546/2011 e IN nº 1.599/2015, tendo em vista a inserção, no
BDI apresentado pela área técnica, da contribuição
previdenciária sobre o faturamento, mensurado, para fins
estimativos, em 4,5% (0862951).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 13/08/2021, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930538 e o código CRC CDBA4506.

0001950-08.2021.6.02.8000 0930538v4
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
 
Em consulta à LOA 2021 constatamos que foram

programados R$ 251.712,00 em manutenção predial.
 
Após levantamento dos valores remanejados,

reservados e empenhados, através de relatório do Tesouro
Gerencial, pudemos observar que: a) foram remanejados R$
16.094,16, pendentes de recomposição; b) as reservas de
crédito ativas totalizam R$ 132.153,87; c) as despesas
empenhadas totalizam R$ 103.463,97. De modo que
atualmente não há valores disponíveis no SIAFI para a
referida despesa agregada.

Outrossim, tais valores foram programados em
custeio, enquanto a despesa preterida é classificada como
investimento, o que demanda participação na fase de crédito
adicional, que ocorrerá no dia 27/08/21, e cujos autos
tramitam no SEI 0005744-37.2021.6.02.8000. Neste a SMR
deverá manifestar seu interesse na participação por meio do
preenchimento de formulário específico a ser enviado por esta
SGO.

 
Assim, s.m.j., sugerimos que seja indicada nova

fonte de recursos da unidade para remanejamento e alteração
do grupo de despesa (custeio para investimento) no pedido de
crédito adicional ou, na ausência ou insuficiência de
recursos, que se inclua nessa fase a respectiva necessidade
sem fonte de recursos.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 13/08/2021, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930608 e o código CRC 08E96E85.

0001950-08.2021.6.02.8000 0930608v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (0929248),

encaminho manifestação das unidades SCON (0930538) e
SGO (0930608) para ciência e deliberação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/08/2021, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930644 e o código CRC FAD94A6B.

0001950-08.2021.6.02.8000 0930644v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
À SMR, para providenciar o preenchimento do

formulário próprio de pedido de crédito adicional mediante
remanejamente de GND.

À COFIN, para avaliar os saldos não utilizados em
diárias, passagens aéreas e oficiais de justiça, en tre outros,
para indicação de fonte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/08/2021, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931204 e o código CRC B3EC4101.
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DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0931204).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/08/2021, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931221 e o código CRC 380EE655.

0001950-08.2021.6.02.8000 0931221v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao Despacho GSAD 0931204, esta

setorial informa que o referido formulário foi elaborado e
juntado no evento 0935656 nos autos do P.A. nº 0005744-
37.2021.6.02.8000.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
evoluo os autos para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/08/2021, às 17:45, 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
0935675 e o código CRC 526A38C2.
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DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
À SGO, para ciência e posterior juntada do pedido

encaminhado ao TSE, para efeito de continuidade de
tramitação do presente feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/08/2021, 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
0935721 e o código CRC 30353C02.

0001950-08.2021.6.02.8000 0935721v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2021.
À SAD (c/c para COFIN)
 
Senhor Secretário,
 
Conforme solicitado no Despacho GSAD (0935721),

informamos que foi enviado o pedido de crédito adicional,
com oferta de fonte, incluindo a escada externa, de acordo
com a cópia do formulário e espelho do SIOP em anexo
(0937746). Demais informações podem ser consultadas no SEI
0005744-37.2021.6.02.8000.

 
Por fim, informamos que o presente feito foi posto

em bloco interno da SGO, aguardando alteração e a
disponibilização do novo crédito, em investimento, pelo TSE.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 31/08/2021, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0937679 e o código CRC A7F69A95.

0001950-08.2021.6.02.8000 0937679v1
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Exercício: 2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Pedido/Momento:

SIOP - Alterações Orçamentárias

Ministério da Economia

257400/9100

Programática / P. O. Programa/Ação/Produto/Localização/Plano Orçamentário Natureza RP
RP
Lei

IUFte IDOCFunc
E
S
F

Data Publicação:Data Assinatura:Data Efetivação:Nº Doc:
Portaria/Ato/ResoluçãoTipo Doc:
403d - Suplementação de RP 2 para remanejamento entre GNDs 3, 4 e 5 do mesmo subtítulo (LOA-2021, art. 4º, caput, inciso III, alínea “c”)Tipo de Crédito:

Origem
Loc.

Suplem.
 por

 Cancel.
Cancel. Diferença

Suplem.
 por

 Excesso.

Suplem.
 por

 Superavit

Órgão: 14000- Justiça Eleitoral 912.919 912.919 0 0

Unidade: 14103- Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 912.919 912.919 0 0

0033 Programa de Gestão e Manutenção do Poder Judiciário 912.919 912.919 0 0

02- 1220033  20GP Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral 10
912.919 912.919 0 0

0033  20GP  0027 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - No
Estado de Alagoas

PLOA
912.919 912.919 0 0

0033  20GP  0027  0001 Julgamento de Causas e Gestão Administrativa 415.495 493.248 -77.753 0

3.3.90 2 20100 9999 0 493.248 -493.248 0

4.4.90 2 20100 9999 415.495 0 415.495 0

0033  20GP  0027  0002 Capacitação de Recursos Humanos 0 35.000 -35.000 0

3.3.90 2 20100 9999 0 35.000 -35.000 0

0033  20GP  0027  0006 Reforma da Antiga Sede do TRE-AL 497.424 384.671 112.753 0

3.3.90 2 20100 9999 0 384.671 -384.671 0

4.4.90 2 20100 9999 497.424 0 497.424 0

Total Geral 912.919 912.919 0 0

1

SIOP - http://www.siop.planejamento.gov.br 26/08/2021 18:48

1

SIOP - http://www.siop.planejamento.gov.br 26/08/2021 18:48
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
À SLC, para elaborar a minuta do edital do pregão

eletrônico (vide Despacho SMR 0873482).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2021, às 00:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939689 e o código CRC 544213BC.

0001950-08.2021.6.02.8000 0939689v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0001950-08.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em 
aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de 
aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos 
condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração desta Corte. 

 

   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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço de 
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda 
corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o 
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DOS PRAZOS, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, no 
Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, 
Maceió - AL, 57051-900 e deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação 
divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 
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2.2. A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de, 
no mínimo, 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo. 

 
2.3. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da sua assinatura. 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  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. 

 

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

3.2. 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. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. 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). 

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

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados 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. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  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. 

4.2.  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. 

4.3.  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. 

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

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

4.5.  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. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  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.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5.  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.  

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

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

5.7. 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. 

5.8. 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. 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

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

especificações constantes no Anexo I;  

c) Composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha 

orçamentária; 

d) Composição da taxa de BDI; 

e) Composição dos encargos sociais. 

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

Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.7.1. 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. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

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

7.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. 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.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 

7.11. 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 
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.17. 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.  

7.18. 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.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 
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7.21. 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. 

7.22.  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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  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.  
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8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 144.209,03 (cento e 
quarenta e quatro mil, duzentos e nove reais e três centavos), que de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 
8.3.2. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor global da 
proposta e em relação a cada subitem constante no Anexo I-F, nos limites 
máximos estabelecidos no Anexo I-B.  

8.3.3.  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. 

8.4.  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. 

 

8.5. 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. 

 

8.6.  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.  

8.6.1. 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.  

8.6.2. 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, 
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sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  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. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência 
dos Modelos e Condições (Anexo III). 

 

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

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

classificação. 

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

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. 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 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2.  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. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  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. 

 

9.9.1. 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. 

 

9.10.  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: 

9.10.1. 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; 

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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. 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 
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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; 

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.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. 

 

9.10.2.4. 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. 
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9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição 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. 

9.10.2.7. 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.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

9.10.3. Qualificação técnica e profissional: 
 
9.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua inscrição no Conselho 
Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de arquitetura, 
conforme o caso, e apresentar, pelo menos, um atestado de capacidade 
técnica, devidamente certificado pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico), fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o 
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licitante possui capacidade para executar serviços com características 
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame. 

 
9.10.3.2. Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com 
relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's 
com os seguintes serviços, no mínimo: 

a) Execução de estrutura metálica com, no mínimo, 25 m² (vinte 
cinco metros quadrados) de área; 

b) Execução de escada de marinheiro com guarda-corpo com no 
mínimo 15 (quinze) metros de comprimento. 

9.10.3.3. Os licitantes deverão apresentar comprovação de possuir 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) dos atestados de capacidade técnica 
referidos nos parágrafos anteriores. 

9.10.3.4. 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. 

9.10.3.5. 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. 

9.10.3.6. Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação 
darse-á com a apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho 
ou Ficha constante do Livro de Registro de Empregado. 

9.10.3.7. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  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 a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas 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 de cada item que compõe o lote; 

Minuta de edital (0942013)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 74



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

16 

 

d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote. 

10.2.  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. 

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

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

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10.8. O licitante vencedor deverá encaminhar, como anexo, pelo sistema 

Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, os Anexos D e F devidamente preenchidos. 

10.8.1. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível 
com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os 
serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de 
cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a 
respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o 
limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e 
o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

10.8.2.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não 
cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de 
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos 
créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 
reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 
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10.8.3. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na 
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a 
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei 
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas 
estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme 
dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

10.8.4. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-
base da licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos 
contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for 
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado 
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013. 
 
10.8.5.  As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser 
incluídas na composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, 
não são consideradas como despesa indireta, para efeito de repasse ao 
preço contratual, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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. 

11.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  
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11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  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. 
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14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  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. 

14.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazo de pagamento, 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 instrumento contratual. 

 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da 
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 
será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão 
do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (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: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) 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. 
 

17.2.1. 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.  

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da contratação, 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 inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
17.4.5.   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.  
 

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 comprovados. 
 
17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
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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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 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. 

 
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 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, 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 do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
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18.6. 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. 
 
18.7. 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 
 
TX= 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 
2021, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
22- DO RECEBIMENTO 

 
22.1. Os serviços serão executados no prazo de 90 (noventa) dias, a contar 
da data de recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço.  
 
22.2. Os serviços serão recebidos: 
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 
10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado;  
 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais.   

 

22.3. Os serviços serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 

especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
22.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 

 
22.5.                 O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 

 
22.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 

recebimento recusado, devendo o prestador do serviço, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

corridos, proceder às correções necessárias, sujeitando-se às sanções administrativas 

previstas na Seção 17. 

 
23 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
23.1. Para assegurar a execução do contrato, 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 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

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

 
23.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
23.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
23.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
23.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato 
de trabalho, se for o caso. 
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23.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 23.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
23.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 

garantidora atenderá ao disposto no item 23.6., caso haja solicitação de resgate por 

parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

24 – DA VISTORIA 

 

24.1. Os proponentes poderão fazer uma visita prévia ao local onde será 

executado o serviço, oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as medidas, 

porém, caso não seja realizada a visita, não serão aceitas reclamações posteriores com 

alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos 

serviços listados no Anexo I (Termo de Referência). 

 

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

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

contratação. 

25.5.  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.  

25.6. 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. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Administração. 

25.8. 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. 
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25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

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

 
25.10. 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. 
 
25.11. 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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Plantas baixas do imóvel; 
ANEXO I-B- Preços máximos de referência;  
ANEXO I-C – Composição de BDI; 
ANEXO I-D – Modelo de Composição de BDI;  
ANEXO I-E – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO I-F - Planilha de composição e preços (modelo); 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

25.14. 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 2021. 
 
 

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

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. OBJETO 

Serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em 
aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de 
aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos 
condicionadores de ar, de acordo com as quantidades e especificações abaixo 
descritas.  

  

2. JUSTIFICATIVA 

O presente TR tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para a aquisição de bens e serviços comuns que estão descritos neste Termo de 
Referência, visando o desenvolvimento da manutenção periódica dos condicionadores 
de ar pela fachada norte do prédio, de maneira que seja segura a movimentação dos 
técnicos e das condensadoras, respeitando as normas vigentes.  

A instalação dessa estrutura possibilitará, além da manutenção dos 
condicionadores de ar, a realização, pelos próprios artífices terceirizados, 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, que se encontram em estado de deterioração, comprometendo, assim, a 
segurança da edificação e dos servidores que nela trabalham. 

O material escolhido para a elaboração destas plataformas foi o aço, 
tendo em vista que ele não polui o meio ambiente. O processo de produção resulta em 
um material homogêneo, que não libera substâncias que agridem o meio ambiente, 
além do fato de que o aço é infinitamente reciclável em sua totalidade, sem perder 
nenhuma das suas qualidades. 

  

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1 ESPECIFICAÇÕES 

3.1.1. Escada fixa tipo marinheiro, estrutura principal em tubo de aço 
galvanizado de 1 1/2", espessura de 3mm, com anel de proteção em barra chata 1 1/2" 
x 3/16" e barramento em barra chata 1" x 1/8", pintura com fundo anticorrosivo tipo 
zarcão e acabamento final em pintura esmalte sintético na cor amarelo segurança (5Y 
8/12), para obter uma vida útil mais longa, com aro de proteção com 0,75 m de 
diâmetro, e degrau feito com chapa xadrex dobrada em "U". As medidas, dimensões e 
especificações estão complementarmente dispostas no ANEXO I. 

3.1.2 Plataforma em estrutura de aço com 4,25 metros de comprimento 
e 1 metro de largura, feita em perfis em L 2 x 3/16". 

3.1.3 O piso da plataforma será feito em chapa expandida (tela 
expandida), do tipo GME 1-A, com malha de 40x100mm, recomendada para plataformas 
de trabalho, espessura de 6,35mm (1/4"), cordão de 6,50mm, peso aproximado de 
17,93kg/m² e 64,30% da área aberta, feita em AÇO SAE. 
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3.1.4 Guarda corpo com 1,20m de altura, composto de três travessões 
horizontais (inferior, localizado à 20cm de altura do piso, intermediário, com 70cm de 
altura, e superior, com 120cm de altura) e seis apoios verticais, com altura total de 
1,20m, feitos em tubo de aço galvanizado 1 1/4", espessura de 3mm, com rodapé de 
20cm, em chapa de aço galvanizado. Para o fechamento, será colocado, ao longo do 
perímetro da plataforma, entre o travessão inferior e superior, gradil feito em nylofor 3D 
ou similar, na cor branca, conforme especificado no projeto (Anexo I). 

3.1.5 Pelo fato da instalação da plataforma auxiliar de estrutura de aço 
configurar 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. 

3.1.6 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem 
estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro 
contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) 
para receber 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (tratamento anticorrosivo 
composto de zinco). Toda estrutura deve receber tratamento com duas demãos de tinta 
anticorrosiva (tipo zarcão) e duas demãos de tinta esmalte sintético brilhante branca. 
Os pefis galvanizados devem ser tratados com fundo preparador para superfícies 
galvanizadas (tipo galvite) e, de modo semelhante aos demais, receber duas demãos de 
esmalte sintético brilhante na cor branca. 

3.1.7 Antes da aplicação do fundo anticorrosivo, toda superfície 
metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada. 

3.1.8 Durante o período de execução dos serviços (90 dias), a empresa 
deverá manter presente, em horário integral, um técnico de segurança do trabalho.  

3.1.9 As medidas deverão ser conferidas na obra.  

  

3.2. QUANTIDADES 

As quantidades estão descritas no ANEXO II. 

  

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

4.7. A composição do BDI para os serviços gerais está disposta e 
detalhada do ANEXO V. 

4.8 Não serão aceitas escadas ou plataformas com rebarbas, 
empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer 
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem. 

   

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 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 às do 
objeto deste certame. 

5.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com 
relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os 
seguintes serviços, no mínimo: 

5.1.1. Execução de estrutura metálica com no mínimo 25 m² (vinte 
cinco metros quadrados) de área. 

5.1.2. Execução de escada de marinheiro com guarda-corpo com no 
mínimo 15 (quinze) metros de comprimento.  

5.2 Apresentar comprovação de possuir 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) dos atestados de capacidade 
técnica referidos 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; 

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 
darse-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. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

Conforme Anexo I-B. 
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7. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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

  

8. 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 Instalar cadeira, rapel, balancim, ou equipamento equivalente, 
quando necessário, para a realização da instalação da estrutura necessária, observadas 
as normas de segurança do trabalho; 

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

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

7.5 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. 

7.6. A CONTRATANTE deverá realizar os serviços presentes nas 
especificações. 

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

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

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

7.7.3 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; 

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

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

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

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

7.7.8 Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores 
para trabalho em altura; 
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7.7.9 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; 

7.8 A CONTRATADA deverá verificar o tratamento dos pontos de solda e 
corte com galvanização a frio, a aderência e a uniformidade da camada de pintura, 
atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer 
defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez do 
conjunto. 

7.9 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) visa à 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do 
reconhecimento, da avaliação e o consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, levando a um 
ambiente mais seguro e saudável. Assim, a CONTRATADA deverá apresentar o PPRA, 
em conformidade com a NR 09 do Ministério do Trabalho. 

  

9. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. O prazo para execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, 
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 

9.2 O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da sua assinatura. 

  

10. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

  

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. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA 

12.1. A garantia mínima dos serviços é de 5 (cinco) anos. 

  

13. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
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13.1 A gestão e a fiscalização serão realizadas pela Seção de 
Manutenção e Reparos (SMR).  

  

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

14.2 Multa de mora de 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; 

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

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

14.5 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; 

14.6 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; 

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

14.8 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; 

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

  

  

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Audeir Aguiar Medeiros Peixoto 

                 Analista Judiciário - Engenharia Civil 

 

Matthias Schmidt 

Estagiário - Engenharia Civil 
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ANEXO I-A 
 

           PLANTAS BAIXAS DO IMÓVEL 
 

Disponíveis no sítio: www.tre-al.jus.br 

 

Caminho: transparência / licitações / pregões / pregão nº XX/2021 
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ANEXO I-B 
 

PREÇOS MÁXIMOS DE REFERÊNCIA 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA   

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA, GUARDA-CORPO E ESCADA DE MARINHEIRO NO 
EDIFÍCIO SEDE DO TRE/AL 

DATA: MARÇO/2021  

BASE: I – 01/2021 (COM DESONERAÇÃO), ORSE - 11/2020, SBC 12/2020 - Maceió. BDI: 29,07%  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL 

1.1 CREA-AL CREA-AL Taxas – anotação de responsabilidade técnica – ART da obra. un 1,00 233,94 233,94 

1.2 SINAPI 100321 Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares mês 3,00 3.184,03 9.552,09 

1.3 SBC - Ajustado 111700 
Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda corpo, 
incluso pintura tipo zarcão e esmalte sintético brilhante (duas 
demãos de cada) 

m 60,45 690,78 41.757,65 

1.4 

ORSE – 
Adequado  
conforme 
projeto 

12371 

Estrutura metálica para mezaninos e plataformas, com vão livre 
até 6 metros, utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 
300m2/kg, 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro e 02 demãos 
de esmalte epoxi branco e piso em tela expandida malha 
40x100mm e = 1/4" (6,3mm). 

m² 51,00 380,90 19.425,90 

1.5 

SEINFRA –  
Ajustado 
conforme 
projeto 

C3506 

Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três travessões 
horizontais (inferior, intermediário e superior) em tubo de aço 
galvanizado 1 1/4", com rodapé de 0,2cm, feito em chapa de aço 
galvanizado, ambos pintados com uma demão de tinta alquídica 
de fundo (tipo zarcão) e duas demãos de tinta esmalte sintético 
brilhante, além de um gradil feito em nylor 3D ou similar, na cor 
branca, conforme especificado no projeto (Anexo I). 

m² 75,60 539,15 40.759,74 

 TOTAL (SEM BDI) 111.729,32 

BDI: 29,07% 32.479,71 

TOTAL (COM BDI) 144.209,03 
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                                                  ANEXO I-C 

         

 

                     COMPOSIÇÃO DE BDI   

    

    
A CUSTOS INDIRETOS  7,30% 

AC Administração Central  4,00 

DF Despesas Financeiras  1,23 

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

    

    

L Lucro/Bonificação  7,40% 

    

I IMPOSTOS  10,65% 

i1 PIS  0,65 

i2 ISS  2,50 

i3 COFINS  3,00 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  4,50 

    

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

29,07 

 OBS: A inserção da alíquota de 4,5% nos impostos, deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços 
desonerados. 
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ANEXO I-D  
 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

 

                     COMPOSIÇÃO DE BDI   

    

    
A CUSTOS INDIRETOS   

AC Administração Central   
DF Despesas Financeiras   

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos)   
    

    

L Lucro/Bonificação   
    

I IMPOSTOS   
i1 PIS   
i2 ISS   
i3 COFINS   
i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA   

    

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

 

 
     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

 

 

 

Justiça Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ITEM SERVIÇOS VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 
TOTAL DA 
PARCELA 

 

1.1 

 

Taxas – anotação de responsabilidade técnica – ART da 
obra. 

 

     R$ 233,94 

100% 
  

100% 

233,94 
  

233,94 

 
1.2 

 
Técnico de segurança do trabalho com encargos 

complementares. 

 
    R$ 9.552,09 

33,33% 33,33% 33,33% 100% 

3184,03 3184,03 3184,03 9552,09 

 
1.3 

 
Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda 
corpo, incluso pintura tipo zarcão e esmalte sintético 

brilhante (duas demãos de cada) 

 
    R$ 41.757,65 

20,00% 40,00% 40,00% 100% 

8351,53 16703,06 16703,06 41757,65 

 
 

1.4 

Estrutura metálica para mezaninos e plataformas, com 
vão livre até 6 metros, utilizando perfil L 2x3/16", 

sobrecarga até 300m2/kg, 01 demão de epoxi fundo óxido 
de ferro e 02 demãos de esmalte epoxi branco e piso em 

tela expandida malha 40x100mm e = 1/4" (6,3mm). 

 
 

    R$ 19.425,90 

20,00% 40,00% 40,00% 100% 

3885,18 7770,36 7770,36 19425,9 
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1.5 

Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três 
travessões horizontais (inferior, intermediário e superior) 

em tubo de aço galvanizado 1 1/4", com rodapé de 0,2cm, 
feito em chapa de aço galvanizado, ambos pintados com 
uma demão de tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) e 

duas demãos de tinta esmalte sintético brilhante, além de 
um gradil feito em nylor 3D ou similar, na cor branca, 

conforme especificado no projeto (Anexo I). 

 
 
 

    R$ 40.759,74 

 
20,00% 

 
40,00% 

 
40,00% 

 
100% 

 
8151,948 

 
16303,896 

 
16303,896 

 
40759,74 

 VALOR SEM BDI 
 R$ 111.729,32 

23.806,63 43.961,35 43.961,35 
111.729,32 

VALOR ACUMULADO SEM BDI 23.806,63 67.767,97 111.729,32 

VALOR COM BDI 
 R$ 144.209,03 

30.727,21 56.740,91 56.740,91 
144.209,03 

 VALOR ACUMULADO COM BDI 30.727,21 87.468,12 144.209,03 
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                                                                                ANEXO I-F 
 

      PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS (MODELO) 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA   

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA, GUARDA-CORPO E ESCADA DE MARINHEIRO 
NO EDIFÍCIO SEDE DO TRE/AL 

DATA: MARÇO/2021  

BASE: I – 01/2021 (COM DESONERAÇÃO), ORSE - 11/2020, SBC 12/2020 - Maceió. BDI:    %  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL 

1.1 CREA-AL CREA-AL Taxas – anotação de responsabilidade técnica – ART da obra. un 1,00   

1.2 SINAPI 100321 Técnico de segurança do trabalho com encargos 
complementares 

mês 3,00   

1.3 SBC - Ajustado 111700 
Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda corpo, 
incluso pintura tipo zarcão e esmalte sintético brilhante (duas 
demãos de cada) 

m 60,45   

1.4 

ORSE – 
Adequado  
conforme 
projeto 

12371 

Estrutura metálica para mezaninos e plataformas, com vão livre 
até 6 metros, utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 
300m2/kg, 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro e 02 demãos 
de esmalte epoxi branco e piso em tela expandida malha 
40x100mm e = 1/4" (6,3mm). 

m² 51,00   

1.5 

SEINFRA –  
Ajustado 
conforme 
projeto 

C3506 

Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três travessões 
horizontais (inferior, intermediário e superior) em tubo de aço 
galvanizado 1 1/4", com rodapé de 0,2cm, feito em chapa de 
aço galvanizado, ambos pintados com uma demão de tinta 
alquídica de fundo (tipo zarcão) e duas demãos de tinta esmalte 
sintético brilhante, além de um gradil feito em nylor 3D ou 
similar, na cor branca, conforme especificado no projeto (Anexo 
I). 

m² 75,60   

 TOTAL (SEM BDI) R$  

BDI:   %  R$  

 TOTAL (COM BDI) R$ 
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       ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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  

 
        CONTRATO Nº XX/2021 

 
      Processo nº 0001950-08.2021.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de 
fornecimento e instalação de 
escadas do tipo marinheiro, 
celebrado entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, com a empresa 
XXXXXX.  
 

 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 n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, situada 
XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: XXXXXX, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº 
XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2021, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 
10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de 
tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviço de fornecimento 
e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-corpo, 
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inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o 
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor de R$ XXXXXX. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE 
GARANTIA DOS SERVIÇOS 
  
 Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço, no Edifício sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió - AL, 
57051-900 e deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação divergente 
da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá garantir os serviços prestados por um 
prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual 
deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento 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 de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a 
legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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. 

 
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; 

Minuta de edital (0942013)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 101



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

43 

 

VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta 
dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do 
Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2020NE000XXX, de 
XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - 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, ou equipamento equivalente, quando necessário, 

para a realização da instalação da estrutura necessária, observadas as normas de 

segurança do trabalho; 

 

c) Obedecer, rigorosamente, às normas de segurança e medicina do trabalho para 

execução dos serviços; 

 

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

contratados; 

 

e)  Fazer com que todos os operários usem Equipamento de Proteção Individual (EPIs), 

de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 

 

f)  Realizar os serviços presentes nas especificações; 

 

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

 

g.1) Assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a 

emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

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

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

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

g.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; 

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

g.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; 

 

h) Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio, a 

aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não 

apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da 

fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez do conjunto;  

 

i) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso 

assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 
contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o 
art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada 
pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus 
sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de 
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direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços objeto deste 

contrato; 

 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital; e 

 
d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução contratual, 

para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste termo 
contratual e perdurará por 180 (cento e oitenta) dias. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (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: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 
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j) 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 - 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 TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no 
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
do valor total do contrato celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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PARÁGRAFO NONO - 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.  
 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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 DEZOITO - A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - 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 8.666/93 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 VINTE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
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CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 
                A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão do contrato 
pela 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 DOZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos 
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2021 e às estipulações da proposta 
de preços da Contratada, evento SEI nº XXXX. 
 
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 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes 
abaixo: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL 
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Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
  

 
Pela Empresa 

                                               XXXXXXXXXXXXX 
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INFORMAÇÃO Nº 4582 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à prestação de
serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço
galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura
de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção
dos condicionadores de ar.
 
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da contratação.
 
Na minuta não constam exigências de qualificação financeira, além da
habilitação parcial no SICAF. Caso seja julgada pertinente outras exigências,
solicito a indicação dos termos em que  deverão ser incluídas.
 
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, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
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obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/09/2021, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942022 e o código CRC 94423379.

0001950-08.2021.6.02.8000 0942022v4
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
À SGO, para juntar a reserva de crédito e posterior

remessa dos autos à Assessoria Jurídica, para análise e
aprovação da minuta (doc. 0942013), elaborada de acordo
com a Informação SLC 4582 (doc. 0942022), acerca da qual
nada temos a opor.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2021, às 23:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942614 e o código CRC 17032F3B.

0001950-08.2021.6.02.8000 0942614v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

   __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE
DOTACAO)______________
  09/09/21  15:49      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : ESMERALDO      
  DATA EMISSAO    : 09Set21                            NUMERO  : 2021ND000554   
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
  OBSERVACAO                                                                    
  RESERVA DE CRÉDITO PARA INSTAÇÃO DE ESCADA, GUARDA CORPO ETC. NO
PRÉDIO SEDE  
  DO TRE-AL. OAM.                                                               
  PROC 0001950-08.2021.6.02.8000                                                
                                                                                
  EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
  200081 1 167674 0100000000 449051    070282 INV PERMAN              144.209,03
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 88946568453 -  ESMERALDO         UG : 070011   09Set21   15:46  
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 09/09/2021, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943133 e o código CRC 2A505D9B.

0001950-08.2021.6.02.8000 0943133v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 554/2021.

Observação:

1. Valor reservado oriundo do crédito adicional;
2. Sugerimos à COFIN avaliar, antes da emissão de NE se a

despesa será:
 
 __ SIAFI2021-TABORC-TABSOF-CONNATSOF (CONSULTA

NATUREZA SOF)__________________
  09/09/21  15:17                                      USUARIO : ESMERALDO      
                                                                     PAGINA: 001
  CODIGO: 44905193 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE
TERCEIROS                  
                                                                                
  FUNCAO                                                                        
  REGISTRA O VALOR DAS APROPRIACOES DAS DESPESAS COM
BENFEITORIAS EM PRO        
  PRIEDADES DE TERCEIROS. 

       
3. Se a despesa for enquadrada em 44905192, seria

INSTALAÇÕES, com o PI INV INSTAL.
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/09/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943135 e o código CRC 19FA2E17.
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PROCESSO : 0001950-08.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADAS DO TIPO MARINHEIRO

 

Parecer nº 1092 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de licitação na modalidade

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a prestação de serviço de fornecimento
e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço
galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e
plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores
de ar, conforme termo de referência (0864121).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Seção de Manutenção e Reparos providenciou a

confecção do Termo de Referência 0864121, objetivando a
prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas
do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo,
manutenção d o s condicionadores de ar, das Unidades
Administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
Nos termos da informação contida no Despacho

S M R 0925665, a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2021, conforme o item 28 do Anexo Único
da Portaria Presidência nº 220/2021, constante do evento SEI
nº 0892489.

 
O termo de referência foi aprovado pelo Senhor

Secretário de Administração, conforme se observa do
Despacho GSAD 0929248.

 
A SMR elaborou Planilha Orçamentária de

Referência (0862941) para estimativa de valor médio da
contratação, com base no SINAPI, e efetuou a juntada do
Projeto de Acesso às Condensadoras (0862939),  Cronograma
Físico-financeiro (0862943), Ajustes de Composições dos
valores ajustados de acordo com o projeto (0862946) e
Composição de BDI (0862951). O valor médio da contratação
foi estimado em R$ 144.209,03 (cento e quarenta e quatro mil
duzentos e nove reais e três centavos).

 
Por fim, a SMR sugeriu (0873482) a utilização do

Pregão Eletrônico para a contratação por se tratar de serviço
de engenharia, a exemplo do que já era previsto no processo
nº 0003731-07.2017.6.02.8000, cujo objeto era idêntico ao
dos presentes autos.

 
Após análise, a SPPAC constatou a adequação e

regularidade das panilhas elaboradas pela SMR, nos termos
do Parecer 970/2021 (0930538).
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No documeno ora inserto no eventos SEI nº
0943133, consta reserva de crédito com valor suficiente para
cobrir a despesa objeto deste procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta de edital do pregão eletrônico
(0942013), ressaltando na Informação 4582 (0942022), que foi
elaborada sem conferir exclusividade na participação do
certame às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em
virtude do valor estimado da aquisição e que foram divulgados
no edital os preços orçados pela administração, como já
fundamentado em outros procedimentos semelhantes, tudo
com base no entendimento do TCU (Acórdão 2.166/2014 –
Plenário).

 
A Secretaria de Administração, aquiescendo com as

informações da SLC, submeteu a minuta à análise desta
Assessoria Jurídica (0942614).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei.
 

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
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de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0942013). 

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA

UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica.

 
Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados

como bens comuns, nos termos da informação anexada pela
unidade técnica competente (Despacho SMR 0873482), tem-se
que os objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

 
Quanto à questão de escolha da modalidade
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licitatória no presente caso, em que a unidade
técnica concluiu pela possibilidade de uso do pregão, registre-
se que, nos autos do P.A (físico). nº 7.640/2014, fl. 109, foi
expressamente determinado pela  Presidência deste Tribunal,
que: “.. nos termos do que manifestado pelo Assessor Jurídico
da Direção-Geral (fls. 101/102), acolho a Orientação
Normativa nº 54, de 25 de abril de 2014, da Advocacia-Geral
da União, a qual deverá reger, doravante, a forma de
definição do objeto licitatório.”

 
Por oportuno, transcreve-se a antedita O.N. da

AGU nº 54, de 25/04/2014:
 

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 54, DE 25
DE ABRIL DE 2014

"COMPETE AO AGENTE OU SETOR
TÉCNICO DA ADMINISTRAÇÃO
DECLARAR QUE O OBJETO LICITATÓRIO
É DE NATUREZA COMUM PARA EFEITO
DE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE
PREGÃO E DEFINIR SE O OBJETO
CORRESPONDE A OBRA OU SERVIÇO
DE ENGENHARIA, SENDO ATRIBUIÇÃO
DO ÓRGÃO JURÍDICO ANALISAR O
DEVIDO ENQUADRAMENTO DA
MODALIDADE LICITATÓRIA
APLICÁVEL."

REFERÊNCIA: Art. 1°, Lei 10.520, de
2002; art. 50, §1°, Lei n° 9.784, de 1999.
Art. 6°, inc. XI, e art. 38, parágrafo único,
Lei nº 8.666, de 1993; Lei nº 5.194, de
1966.

 
No caso concreto dos autos, observa-se, também,

ser o tipo de licitação, menor preço global, igualmente
adequado.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a não adoção de
exclusividade de participação para microempresas e empresas
de pequeno porte, na forma da legislação de regência.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
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Em face do que determina a Portaria Presidência nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente
lista de verificação, prevista no Anexo I:

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo
administrativo específico para
a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

SIM 0925665

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade
pública que demanda a futura
contratação?

SIM 0864121

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão
contratados?

SIM 0864121

5
O Termo de Referência contém
justificativa para
enquadramento do objeto como
bem e/ou serviço comum?

SIM 0864121

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do
Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção
de marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo
do processo de licitação?

  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade
técnica?

SIM 0864121

11

A exigência da capacitação
técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância
técnica e de valor significativo
do objeto de licitação, sem
exigência de quantidades
mínimas?

SIM 0864121

12
O Termo de Referência prevê
regras claras para a
apresentação de atestados de
capacidade técnica?

SIM 0864121

As quantidades mínimas
exigidas para comprovação da
capacitação técnico
operacional estão devidamente
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13 justificadas em face da
natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em
percentuais razoáveis e
justificados?

SIM 0864121

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade
de apresentação de atestados
independentes para cada
capacitação técnica a ser
comprovada?

NÃO 0864121

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou
visita técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à
demandada?

N/A  

18

O Termo de Referência contém
justificativa para contratação
de serviços mediante alocação
de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência
contempla levantamento de
mercado com análise de outras
soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou
localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-
se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou
desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos
da futura contratação?

SIM 0864121

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 0864121

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 0929248

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços?  

Planilha
orçamentária de
referência - 0862941

25

Os atos correlatos à pesquisa
de preços foram produzidos de
acordo com a legislação de
regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no
processo administrativo?

SIM 0930538

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

N/A  

27

A Seção de Compras analisou
os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao
exame da unidade demandante,

NÃO
0862941
0930538
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conforme o caso?

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém
previsão de participação
exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e
sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item
da contratação?

NÃO 0942013

29

Os autos contém justificativa
para o afastamento da
exclusividade prevista para
microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

SIM 0942022

30

A minuta do edital contém
previsão de direito de
preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso
de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor
preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém
previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto
da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48,
inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém
disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação
de entidade preferencial em
razão do valor da contratação
(caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo
administrativo estão instruídos
com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as
exigências que tenham
potencial para reduzir o
universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

N/A  

34

A minuta do edital contempla
anexos com orçamento
detalhado em planilhas que
expressem a composição de
todos os custos unitários afetos
aos bens/serviços que serão
adquiridos?

SIM 0942013

35

A minuta do edital contém
anexos com planilhas que
refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em
legislação especial (inclusive
em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

N/A  
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36

A minuta do edital contém
definição da forma de
apresentação de lances, dos
critérios de julgamento,
classificação e aceitação das
propostas?

SIM 0942013

37
As exigências de habilitação
jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0942013

38

As exigências relativas à
regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital
estão de acordo com a
legislação?

SIM 0942013

39
A forma de divulgação de
licitação está de acordo com o
valor a ser contratado?

SIM 0942013

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-
financeira?

SIM 0942013

41
A minuta de edital contém
critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas?

SIM 0942013

42
A minuta de edital se abstém
de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase
de julgamento da licitação?

SIM 0942013

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não
exíguo) para início da prestação
de serviços?

SIM 0942013

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e
modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM
0942013
0864121

45

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição das
obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 0942013

46

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém obrigação à
fornecedora de manter as
condições de habilitação
durante a execução do
contrato?

SIM 0942013

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição das sanções
administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem
em inadimplemento?

SIM 0942013

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém norma estabelecendo,
para a fornecedora obrigação
de prestar garantia de
execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade
que ordenar a despesa).

SIM 0942013

A minuta do contrato/ata e/ou
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49
instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o
recebimento provisório e o
definitivo?

SIM 0942013

50

A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da
remuneração com os
resultados?

NÃO  

51
A minuta do contrato/ata
contém cláusula com previsão
de reajuste e/ou repactuação de
preços?

NÃO IRREAJUSTÁVEIS

52

A minuta do contrato/ata
contém norma estabelecendo,
para a fornecedora, a obrigação
de devolver valores
eventualmente recebidos em
excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre
margem de preferência foram
observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

SIM  

54

Em face do valor estimado do
objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06,
art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

N/A Sem exclusividade

55

Foi verificada a eventual
incidência das exceções
previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e
aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria
jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da
Lei nº 8.666/93

 EM CURSO

57

Consta a autorização da
autoridade competente para a
abertura da fase externa da
licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,
do Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto
nº 5.450/05

 Próxima fase

59

Consta a designação do
pregoeiro e equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei
nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Próxima fase

Em se tratando de licitação
destinada à formação de atas
de registro de preço, houve
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60 divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção
de registro de preços? Caso
negativo, existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

Os autos do processo contêm
documento indicativo da
existência de recursos
orçamentários para suportar a
despesa?

SIM
0937746
0874091
0925665

62

Fora das hipóteses de registro
de preços, os autos do processo
contêm documento com
estimativa do impacto
orçamentário financeiro da
despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000),
conforme o caso?

N/A  

63

Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei
Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 0942013,
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a prestação de serviço de fornecimento e
instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado,
com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em
estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da
demanda de manutenção dos condicionadores de ar, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste TRE/AL.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 15/09/2021, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943446 e o código CRC 01A63CEE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no
Parecer AJ-DG nº 1092/2021 (0943446), aprovando a nova
minuta de edital (0942013), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a
abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA,  do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a prestação de serviço
de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro,
em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e
plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores
de ar, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste TRE/AL.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/09/2021, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946252 e o código CRC 6F2FFA76.
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PROCESSO : 0001950-08.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico.

 

Decisão nº 2090 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0946252.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a prestação de serviço de fornecimento
e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com
guarda corpo, inclusive pintura e plataformas em estrutura de aço,
conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção
dos condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0942013, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 1092/2021 (0943446) e demais medidas
cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/09/2021, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946476 e o código CRC 4ED6F68F.
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2090, da

Presidência (doc. 0946476).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/09/2021, às 14:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947042 e o código CRC C5A3BC36.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4499//22002211  

 
PROCESSO Nº 0001950-08.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 15 de outubro de 2021 
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 GLOBAL, objetivando 
a prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em 
aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de 
aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos 
condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração desta Corte. 

 

   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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço de 
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda 
corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o 
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as 
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  

 
2 – DOS PRAZOS, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
2.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço, no 
Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, 
Maceió - AL, 57051-900 e deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação 
divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 
2.2. A contratada deverá garantir os serviços prestados por um prazo de, 
no mínimo, 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo. 
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2.3. O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da sua assinatura. 
  
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  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. 

 

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

3.2. 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. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

6. 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). 

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

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

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

em seus arts. 42 a 49;  

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados 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. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  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. 

4.2.  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. 

4.3.  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. 

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

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

4.5.  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. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  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.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5.  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.  

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

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

5.7. 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. 

5.8. 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. 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do item ofertado; 

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

especificações constantes no Anexo I;  

c) Composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha 

orçamentária; 

d) Composição da taxa de BDI; 

e) Composição dos encargos sociais. 

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

Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.7.1. 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. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
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7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

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

7.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. 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.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e 
materiais. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 

7.11. 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 
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cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.17. 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.  

7.18. 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.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 
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7.21. 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. 

7.22.  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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  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.  
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8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 144.209,03 (cento e 
quarenta e quatro mil, duzentos e nove reais e três centavos), que de modo 
algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em 
busca de preços inferiores. 
 
8.3.2. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor global da 
proposta e em relação a cada subitem constante no Anexo I-F, nos limites 
máximos estabelecidos no Anexo I-B.  

8.3.3.  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. 

8.4.  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. 

 

8.5. 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. 

 

8.6.  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.  

8.6.1. 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.  

8.6.2. 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, 
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sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

8.7.  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. 
 
8.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado 
pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a Declaração de Ciência 
dos Modelos e Condições (Anexo III). 

 

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

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

classificação. 

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

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. 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 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2.  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. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

Edital do PE nº 49/2021 (0950704)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 137



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

12 

 

 

9.9.  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. 

 

9.9.1. 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. 

 

9.10.  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: 

9.10.1. 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; 

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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. 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 
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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; 

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.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. 

 

9.10.2.4. 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. 

 

Edital do PE nº 49/2021 (0950704)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 139



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

14 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição 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. 

9.10.2.7. 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.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

9.10.3. Qualificação técnica e profissional: 
 
9.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua inscrição no Conselho 
Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de arquitetura, 
conforme o caso, e apresentar, pelo menos, um atestado de capacidade 
técnica, devidamente certificado pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico), fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que o 
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licitante possui capacidade para executar serviços com características 
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste certame. 

 
9.10.3.2. Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com 
relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's 
com os seguintes serviços, no mínimo: 

a) Execução de estrutura metálica com, no mínimo, 25 m² (vinte 
cinco metros quadrados) de área; 

b) Execução de escada de marinheiro com guarda-corpo com no 
mínimo 15 (quinze) metros de comprimento. 

9.10.3.3. Os licitantes deverão apresentar comprovação de possuir 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) dos atestados de capacidade técnica 
referidos nos parágrafos anteriores. 

9.10.3.4. 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. 

9.10.3.5. 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. 

9.10.3.6. Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação 
darse-á com a apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho 
ou Ficha constante do Livro de Registro de Empregado. 

9.10.3.7. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  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 a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas 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 de cada item que compõe o lote; 
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d) conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote. 

10.2.  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. 

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

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

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10.8. O licitante vencedor deverá encaminhar, como anexo, pelo sistema 

Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, os Anexos D e F devidamente preenchidos. 

10.8.1. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível 
com a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os 
serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base de 
cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a 
respectiva alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o 
limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e 
o limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; 

10.8.2.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não 
cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de 
apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos 
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos 
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos 
créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública 
reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 
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10.8.3. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na 
composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a 
empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei 
Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 
sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas 
estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme 
dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar. 

10.8.4. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-
base da licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos 
contratuais, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for 
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-
financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado 
pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013. 
 
10.8.5.  As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser 
incluídas na composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, 
não são consideradas como despesa indireta, para efeito de repasse ao 
preço contratual, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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. 

11.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  
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11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

14.3.  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. 
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14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  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. 

14.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazo de pagamento, 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 instrumento contratual. 

 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da 
Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas 
neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, 
será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
16.1. A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e 
atestada por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão 
do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (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: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 

 
c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) 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. 
 

17.2.1. 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.  

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
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b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da contratação, 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 inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 
limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

 
17.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
17.4.3. Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
17.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 
 
17.4.5.   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.  
 

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 comprovados. 
 
17.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
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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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 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. 

 
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 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, 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 do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
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18.6. 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. 
 
18.7. 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 
 
TX= 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 
2021, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
19.2. As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas. 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
22- DO RECEBIMENTO 

 
22.1. Os serviços serão executados no prazo de 90 (noventa) dias, a contar 
da data de recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço.  
 
22.2. Os serviços serão recebidos: 
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a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 
10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado;  
 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais.   

 

22.3. Os serviços serão rejeitados no caso de incompatibilidade com as 

especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
22.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 

 
22.5.                 O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 

 
22.6. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 

recebimento recusado, devendo o prestador do serviço, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

corridos, proceder às correções necessárias, sujeitando-se às sanções administrativas 

previstas na Seção 17. 

 
23 - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
23.1. Para assegurar a execução do contrato, 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 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

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

 
23.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
23.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
23.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
23.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato 
de trabalho, se for o caso. 
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23.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 23.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
23.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 

garantidora atenderá ao disposto no item 23.6., caso haja solicitação de resgate por 

parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

24 – DA VISTORIA 

 

24.1. Os proponentes poderão fazer uma visita prévia ao local onde será 

executado o serviço, oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as medidas, 

porém, caso não seja realizada a visita, não serão aceitas reclamações posteriores com 

alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos 

serviços listados no Anexo I (Termo de Referência). 

 

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

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

contratação. 

25.5.  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.  

25.6. 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. 

25.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, 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 na Administração. 

25.8. 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. 
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25.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

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

 
25.10. 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. 
 
25.11. 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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I- Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Plantas baixas do imóvel; 
ANEXO I-B- Preços máximos de referência;  
ANEXO I-C – Composição de BDI; 
ANEXO I-D – Modelo de Composição de BDI;  
ANEXO I-E – Cronograma Físico-Financeiro; 
ANEXO I-F - Planilha de composição e preços (modelo); 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

25.14. 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, 28 de setembro de 2021. 
 
 

Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

em substituição
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                        ANEXO I 
 

                              TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1. OBJETO 

Serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em 
aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de 
aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos 
condicionadores de ar, de acordo com as quantidades e especificações abaixo 
descritas.  

  

2. JUSTIFICATIVA 

O presente TR tem como objeto a contratação de empresa especializada 
para a aquisição de bens e serviços comuns que estão descritos neste Termo de 
Referência, visando o desenvolvimento da manutenção periódica dos condicionadores 
de ar pela fachada norte do prédio, de maneira que seja segura a movimentação dos 
técnicos e das condensadoras, respeitando as normas vigentes.  

A instalação dessa estrutura possibilitará, além da manutenção dos 
condicionadores de ar, a realização, pelos próprios artífices terceirizados, 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, que se encontram em estado de deterioração, comprometendo, assim, a 
segurança da edificação e dos servidores que nela trabalham. 

O material escolhido para a elaboração destas plataformas foi o aço, 
tendo em vista que ele não polui o meio ambiente. O processo de produção resulta em 
um material homogêneo, que não libera substâncias que agridem o meio ambiente, 
além do fato de que o aço é infinitamente reciclável em sua totalidade, sem perder 
nenhuma das suas qualidades. 

  

3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

3.1 ESPECIFICAÇÕES 

3.1.1. Escada fixa tipo marinheiro, estrutura principal em tubo de aço 
galvanizado de 1 1/2", espessura de 3mm, com anel de proteção em barra chata 1 1/2" 
x 3/16" e barramento em barra chata 1" x 1/8", pintura com fundo anticorrosivo tipo 
zarcão e acabamento final em pintura esmalte sintético na cor amarelo segurança (5Y 
8/12), para obter uma vida útil mais longa, com aro de proteção com 0,75 m de 
diâmetro, e degrau feito com chapa xadrex dobrada em "U". As medidas, dimensões e 
especificações estão complementarmente dispostas no ANEXO I. 

3.1.2 Plataforma em estrutura de aço com 4,25 metros de comprimento 
e 1 metro de largura, feita em perfis em L 2 x 3/16". 

3.1.3 O piso da plataforma será feito em chapa expandida (tela 
expandida), do tipo GME 1-A, com malha de 40x100mm, recomendada para plataformas 
de trabalho, espessura de 6,35mm (1/4"), cordão de 6,50mm, peso aproximado de 
17,93kg/m² e 64,30% da área aberta, feita em AÇO SAE. 
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3.1.4 Guarda corpo com 1,20m de altura, composto de três travessões 
horizontais (inferior, localizado à 20cm de altura do piso, intermediário, com 70cm de 
altura, e superior, com 120cm de altura) e seis apoios verticais, com altura total de 
1,20m, feitos em tubo de aço galvanizado 1 1/4", espessura de 3mm, com rodapé de 
20cm, em chapa de aço galvanizado. Para o fechamento, será colocado, ao longo do 
perímetro da plataforma, entre o travessão inferior e superior, gradil feito em nylofor 3D 
ou similar, na cor branca, conforme especificado no projeto (Anexo I). 

3.1.5 Pelo fato da instalação da plataforma auxiliar de estrutura de aço 
configurar 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. 

3.1.6 Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, devem 
estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro 
contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) 
para receber 1 demão, a pincel, de galvanização a frio (tratamento anticorrosivo 
composto de zinco). Toda estrutura deve receber tratamento com duas demãos de tinta 
anticorrosiva (tipo zarcão) e duas demãos de tinta esmalte sintético brilhante branca. 
Os pefis galvanizados devem ser tratados com fundo preparador para superfícies 
galvanizadas (tipo galvite) e, de modo semelhante aos demais, receber duas demãos de 
esmalte sintético brilhante na cor branca. 

3.1.7 Antes da aplicação do fundo anticorrosivo, toda superfície 
metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada. 

3.1.8 Durante o período de execução dos serviços (90 dias), a empresa 
deverá manter presente, em horário integral, um técnico de segurança do trabalho.  

3.1.9 As medidas deverão ser conferidas na obra.  

  

3.2. QUANTIDADES 

As quantidades estão descritas no ANEXO II. 

  

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, caso não seja realizada a visita, 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 necessários 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. 

Edital do PE nº 49/2021 (0950704)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 154



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

29 

 

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

4.7. A composição do BDI para os serviços gerais está disposta e 
detalhada do ANEXO V. 

4.8 Não serão aceitas escadas ou plataformas com rebarbas, 
empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer 
defeitos decorrentes do manuseio, transporte ou montagem. 

   

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 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 às do 
objeto deste certame. 

5.1.1 Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com 
relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os 
seguintes serviços, no mínimo: 

5.1.1. Execução de estrutura metálica com no mínimo 25 m² (vinte 
cinco metros quadrados) de área. 

5.1.2. Execução de escada de marinheiro com guarda-corpo com no 
mínimo 15 (quinze) metros de comprimento.  

5.2 Apresentar comprovação de possuir 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) dos atestados de capacidade 
técnica referidos 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; 

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 
darse-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. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

Conforme Anexo I-B. 
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7. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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

  

8. 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 Instalar cadeira, rapel, balancim, ou equipamento equivalente, 
quando necessário, para a realização da instalação da estrutura necessária, observadas 
as normas de segurança do trabalho; 

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

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

7.5 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. 

7.6. A CONTRATANTE deverá realizar os serviços presentes nas 
especificações. 

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

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

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

7.7.3 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; 

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

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

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

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

7.7.8 Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores 
para trabalho em altura; 
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7.7.9 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; 

7.8 A CONTRATADA deverá verificar o tratamento dos pontos de solda e 
corte com galvanização a frio, a aderência e a uniformidade da camada de pintura, 
atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer 
defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez do 
conjunto. 

7.9 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) visa à 
preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do 
reconhecimento, da avaliação e o consequente controle da ocorrência de riscos 
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, levando a um 
ambiente mais seguro e saudável. Assim, a CONTRATADA deverá apresentar o PPRA, 
em conformidade com a NR 09 do Ministério do Trabalho. 

  

9. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. O prazo para execução dos serviços é de 90 (noventa) dias, 
contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 

9.2 O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da sua assinatura. 

  

10. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

  

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. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA 

12.1. A garantia mínima dos serviços é de 5 (cinco) anos. 

  

13. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
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13.1 A gestão e a fiscalização serão realizadas pela Seção de 
Manutenção e Reparos (SMR).  

  

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

14.2 Multa de mora de 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; 

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

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

14.5 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; 

14.6 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; 

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

14.8 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; 

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

  

  

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Audeir Aguiar Medeiros Peixoto 

                 Analista Judiciário - Engenharia Civil 

 

Matthias Schmidt 

Estagiário - Engenharia Civil 
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ANEXO I-A 
 

           PLANTAS BAIXAS DO IMÓVEL 
 

Disponíveis no sítio: www.tre-al.jus.br 

 

Caminho: transparência / licitações / pregões / pregão nº 49/2021 
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ANEXO I-B 
 

PREÇOS MÁXIMOS DE REFERÊNCIA 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA   

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA, GUARDA-CORPO E ESCADA DE MARINHEIRO NO 
EDIFÍCIO SEDE DO TRE/AL 

DATA: MARÇO/2021  

BASE: I – 01/2021 (COM DESONERAÇÃO), ORSE - 11/2020, SBC 12/2020 - Maceió. BDI: 29,07%  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL 

1.1 CREA-AL CREA-AL Taxas – anotação de responsabilidade técnica – ART da obra. un 1,00 233,94 233,94 

1.2 SINAPI 100321 Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares mês 3,00 3.184,03 9.552,09 

1.3 SBC - Ajustado 111700 
Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda corpo, 
incluso pintura tipo zarcão e esmalte sintético brilhante (duas 
demãos de cada) 

m 60,45 690,78 41.757,65 

1.4 

ORSE – 
Adequado  
conforme 
projeto 

12371 

Estrutura metálica para mezaninos e plataformas, com vão livre 
até 6 metros, utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 
300m2/kg, 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro e 02 demãos 
de esmalte epoxi branco e piso em tela expandida malha 
40x100mm e = 1/4" (6,3mm). 

m² 51,00 380,90 19.425,90 

1.5 

SEINFRA –  
Ajustado 
conforme 
projeto 

C3506 

Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três travessões 
horizontais (inferior, intermediário e superior) em tubo de aço 
galvanizado 1 1/4", com rodapé de 0,2cm, feito em chapa de aço 
galvanizado, ambos pintados com uma demão de tinta alquídica 
de fundo (tipo zarcão) e duas demãos de tinta esmalte sintético 
brilhante, além de um gradil feito em nylor 3D ou similar, na cor 
branca, conforme especificado no projeto (Anexo I). 

m² 75,60 539,15 40.759,74 

 TOTAL (SEM BDI) 111.729,32 

BDI: 29,07% 32.479,71 

TOTAL (COM BDI) 144.209,03 
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                                                  ANEXO I-C 

         

 

                     COMPOSIÇÃO DE BDI   

    

    
A CUSTOS INDIRETOS  7,30% 

AC Administração Central  4,00 

DF Despesas Financeiras  1,23 

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

    

    

L Lucro/Bonificação  7,40% 

    

I IMPOSTOS  10,65% 

i1 PIS  0,65 

i2 ISS  2,50 

i3 COFINS  3,00 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  4,50 

    

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

29,07 

 OBS: A inserção da alíquota de 4,5% nos impostos, deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços 
desonerados. 
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ANEXO I-D  
 

MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

 

                     COMPOSIÇÃO DE BDI   

    

    
A CUSTOS INDIRETOS   

AC Administração Central   
DF Despesas Financeiras   

SRG Outras Despesas (seguros, garantias, riscos)   
    

    

L Lucro/Bonificação   
    

I IMPOSTOS   
i1 PIS   
i2 ISS   
i3 COFINS   
i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA   

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital do PE nº 49/2021 (0950704)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 162



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

37 

 

        ANEXO I-E 

 

 
     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

 

 

 

Justiça Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ITEM SERVIÇOS VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 
TOTAL DA 
PARCELA 

 

1.1 

 

Taxas – anotação de responsabilidade técnica – ART da 
obra. 

 

     R$ 233,94 

100% 
  

100% 

233,94 
  

233,94 

 
1.2 

 
Técnico de segurança do trabalho com encargos 

complementares. 

 
    R$ 9.552,09 

33,33% 33,33% 33,33% 100% 

3184,03 3184,03 3184,03 9552,09 

 
1.3 

 
Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda 
corpo, incluso pintura tipo zarcão e esmalte sintético 

brilhante (duas demãos de cada) 

 
    R$ 41.757,65 

20,00% 40,00% 40,00% 100% 

8351,53 16703,06 16703,06 41757,65 

 
 

1.4 

Estrutura metálica para mezaninos e plataformas, com 
vão livre até 6 metros, utilizando perfil L 2x3/16", 

sobrecarga até 300m2/kg, 01 demão de epoxi fundo óxido 
de ferro e 02 demãos de esmalte epoxi branco e piso em 

tela expandida malha 40x100mm e = 1/4" (6,3mm). 

 
 

    R$ 19.425,90 

20,00% 40,00% 40,00% 100% 

3885,18 7770,36 7770,36 19425,9 
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1.5 

Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três 
travessões horizontais (inferior, intermediário e superior) 

em tubo de aço galvanizado 1 1/4", com rodapé de 0,2cm, 
feito em chapa de aço galvanizado, ambos pintados com 
uma demão de tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) e 

duas demãos de tinta esmalte sintético brilhante, além de 
um gradil feito em nylor 3D ou similar, na cor branca, 

conforme especificado no projeto (Anexo I). 

 
 
 

    R$ 40.759,74 

 
20,00% 

 
40,00% 

 
40,00% 

 
100% 

 
8151,948 

 
16303,896 

 
16303,896 

 
40759,74 

 VALOR SEM BDI 
 R$ 111.729,32 

23.806,63 43.961,35 43.961,35 
111.729,32 

VALOR ACUMULADO SEM BDI 23.806,63 67.767,97 111.729,32 

VALOR COM BDI 
 R$ 144.209,03 

30.727,21 56.740,91 56.740,91 
144.209,03 

 VALOR ACUMULADO COM BDI 30.727,21 87.468,12 144.209,03 
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                                                                                ANEXO I-F 
 

      PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS (MODELO) 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA   

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA, GUARDA-CORPO E ESCADA DE MARINHEIRO 
NO EDIFÍCIO SEDE DO TRE/AL 

DATA: MARÇO/2021  

BASE: I – 01/2021 (COM DESONERAÇÃO), ORSE - 11/2020, SBC 12/2020 - Maceió. BDI:    %  

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UND QUANT UNITARIO TOTAL 

1.1 CREA-AL CREA-AL Taxas – anotação de responsabilidade técnica – ART da obra. un 1,00   

1.2 SINAPI 100321 Técnico de segurança do trabalho com encargos 
complementares 

mês 3,00   

1.3 SBC - Ajustado 111700 
Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda corpo, 
incluso pintura tipo zarcão e esmalte sintético brilhante (duas 
demãos de cada) 

m 60,45   

1.4 

ORSE – 
Adequado  
conforme 
projeto 

12371 

Estrutura metálica para mezaninos e plataformas, com vão livre 
até 6 metros, utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 
300m2/kg, 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro e 02 demãos 
de esmalte epoxi branco e piso em tela expandida malha 
40x100mm e = 1/4" (6,3mm). 

m² 51,00   

1.5 

SEINFRA –  
Ajustado 
conforme 
projeto 

C3506 

Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três travessões 
horizontais (inferior, intermediário e superior) em tubo de aço 
galvanizado 1 1/4", com rodapé de 0,2cm, feito em chapa de 
aço galvanizado, ambos pintados com uma demão de tinta 
alquídica de fundo (tipo zarcão) e duas demãos de tinta esmalte 
sintético brilhante, além de um gradil feito em nylor 3D ou 
similar, na cor branca, conforme especificado no projeto (Anexo 
I). 

m² 75,60   

 TOTAL (SEM BDI) R$  

BDI:   %  R$  

 TOTAL (COM BDI) R$ 
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       ANEXO II 

                                                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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  

 
        CONTRATO Nº XX/2021 

 
      Processo nº 0001950-08.2021.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de 
fornecimento e instalação de 
escadas do tipo marinheiro, 
celebrado entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, com a empresa 
XXXXXX.  
 

 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 n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 
residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXXXX, CNPJ nº : XXXXXX, situada 
XXXXXX, CEP: XXXXXX, Fone: XXXXXX, e-mail: XXXXXX, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXX, portador do RG nº XXXXXX, CPF nº 
XXXXXX, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 49/2021, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais 
10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e pelo Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, ficando os contratantes inteiramente sujeitos às regras de 
tais diplomas normativos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviço de fornecimento 
e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-corpo, 
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inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o 
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor de R$ XXXXXX. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE 
GARANTIA DOS SERVIÇOS 
  
 Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço, no Edifício sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió - AL, 
57051-900 e deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação divergente 
da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá garantir os serviços prestados por um 
prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual 
deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados do pagamento 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 de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a 
legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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. 

 
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 
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N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta 
dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa do 
Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº 2020NE000XXX, de 
XX de XXXX de 2020, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - 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, ou equipamento equivalente, quando necessário, 

para a realização da instalação da estrutura necessária, observadas as normas de 

segurança do trabalho; 

 

c) Obedecer, rigorosamente, às normas de segurança e medicina do trabalho para 

execução dos serviços; 

 

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

contratados; 

 

e)  Fazer com que todos os operários usem Equipamento de Proteção Individual (EPIs), 

de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 

 

f)  Realizar os serviços presentes nas especificações; 

 

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

 

g.1) Assegurar a realização da Análise de Risco - AR e, quando aplicável, a 

emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

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

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

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

g.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; 

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

g.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; 

 

h) Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio, a 

aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não 

apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da 

fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez do conjunto;  

 

i) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso 

assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 
contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o 
art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada 
pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus 
sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de 
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direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

 

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços objeto deste 

contrato; 

 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital; e 

 
d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução contratual, 

para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste termo 
contratual e perdurará por 180 (cento e oitenta) dias. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (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: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 
 

Edital do PE nº 49/2021 (0950704)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 171



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

46 

 

j) 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 - 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 TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
  

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
b) Multa de mora de 1% (um centésimo por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em razão de atraso no 
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado sobre o 
valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
do valor total do contrato celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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PARÁGRAFO NONO - 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.  
 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de 
fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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 DEZOITO - A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - 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 8.666/93 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 VINTE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
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CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 
                A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada por 
servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão do contrato 
pela 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 DOZE – DA RESCISÃO 
 
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos 
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° 49/2021 e às estipulações da proposta 
de preços da Contratada, evento SEI nº XXXX. 
 
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 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes 
abaixo: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
Pelo TRE/AL 

Edital do PE nº 49/2021 (0950704)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 174



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

49 

 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
  

 
Pela Empresa 

                                  XXXXXXXXXXXXX 
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EDITAL Nº 41 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021

 

PROCESSO Nº 0001950-08.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 15 de outubro de 2021

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 GLOBAL, objetivando a prestação de
serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço
galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura
de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção
dos condicionadores de ar, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.
 
                                      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, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), 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
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1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a prestação de serviço
de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço
galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura
de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção
dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.
 
2 – DOS PRAZOS, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
 
2.1.                        Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de
90 (noventa) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Serviço, no Edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu
de Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, 57051-900 e deverão ser realizados em
horário comercial, salvo orientação divergente da Seção de Manutenção e
Reparos formalizada mediante prévio aviso.
2.2.                        A contratada deverá garantir os serviços prestados por
um prazo de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento
definitivo.
 
2.3.                              O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da sua assinatura.
                                    
3 - DA PARTICIPAÇÃO
 
3.1.                              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.
 
3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
3.2.                     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.
3.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;
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4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. 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).

3.4.                               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;
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 materiais sejam confeccionados 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.
3.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4.1.                     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.
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4.                               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.

4.3.                     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.
4.4.                     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.
4.5.                     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.
4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
5.1.                     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.
5.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
5.3.                     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.
5.4.                     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.
5.5.                     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.
5.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema.
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5.7.                     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.
5.8.                     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.
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
6.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor global do item ofertado;
b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às
especificações constantes no Anexo I;
c) Composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha
orçamentária;
d) Composição da taxa de BDI;
e) Composição dos encargos sociais.

6.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

6. .                     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.

6.                      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.

6.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços
do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

6.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

7. 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.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
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FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
7.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.                      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.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7 . 3 .                     O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.                      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.

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais.
 
7.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

7.                     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.

7.9.                     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.
7.10.                   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.
7.11.               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
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e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
7.11.1. 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.
7.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores,
o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. 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.
7.13.                   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.

7.          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;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

7.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

7. .                   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.

7. .                   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.

7.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço global,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.
7.21.                   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.
7.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o
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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:
7.22.1. no país;
7.22.2. por empresas brasileiras;
7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.22.4. 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.

7.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.          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.

8. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9. 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.

7. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

8.                     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. 

8.                      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.

8.                     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.

8.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 144.209,03 (cento e
quarenta e quatro mil, duzentos e nove reais e três centavos), que de
modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar
em busca de preços inferiores.
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8.3.2. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor global da
proposta e em relação a cada subitem constante no Anexo I-F, nos limites
máximos estabelecidos no Anexo I-B.

1. 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.

8.            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.

 

8.                      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.

 

8.                     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.

8.6.1. 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.

1. 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.

8.7.                     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.
 
8.8.                        Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando
solicitado pelo pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, a
Declaração de Ciência dos Modelos e Condições (Anexo III).
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8.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

8.                    Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.                    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 7.24.

8.12.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
9 – DA HABILITAÇÃO.
 

9. 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:

10. SICAF;
11. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
9.                     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.

10. 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.

11. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

12. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

9.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.                     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.

9. .                     Caso atendidas as condições de participação, a habilitação
dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
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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.

9.5.1. 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;

9. 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.

10. 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.

9.6.                     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.
9.7.                     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.
 

9.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação
de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

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.

 

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.

 

9.                   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:

9.10.1. Habilitação jurídica:

Edital 41 (0950728)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 186



1.  

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;
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;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

9.10.2. 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;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante
declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
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regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.10.2.2. 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.

1. 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.

 

1. 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.

 
9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
 
9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição 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.

1. 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.

2. 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.

3. . 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.

4. . 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.
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5. 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.

9.10.3. Qualificação técnica e profissional:
 
9.10.3.1. Os interessados deverão comprovar sua inscrição no Conselho
Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) como empresa de engenharia ou de arquitetura, conforme o
caso, e apresentar, pelo menos, um atestado de capacidade técnica,
devidamente certificado pelo Conselho Regional de Engenharia ou Conselho
Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico), fornecido 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.
 
9.10.3.2. Para fins de habilitação técnica operacional das licitantes, com
relação a este projeto, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's
com os seguintes serviços, no mínimo:
a) Execução de estrutura metálica com, no mínimo, 25 m² (vinte cinco metros
quadrados) de área;
b) Execução de escada de marinheiro com guarda-corpo com no mínimo 15
(quinze) metros de comprimento.
9.10.3.3. Os licitantes deverão apresentar comprovação de possuir 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) dos atestados de capacidade técnica referidos nos
parágrafos anteriores.
9.10.3.4. 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.
9.10.3.5. 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.
9.10.3.6. Se o detentor do Acervo Técnico for empregado, a comprovação
darse-á com a apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou
Ficha constante do Livro de Registro de Empregado.
9.10.3.7. 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.

9.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas
no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

10.                   A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser

Edital 41 (0950728)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 189



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

1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição de cada item que compõe o lote;
4. conter o preço unitário e total de cada item que compõe o lote.

10.                   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.

10.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.                   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).

10.4.1. 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.

10.                   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.

 

10.                   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.

 

10.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

10.                    O licitante vencedor deverá encaminhar, como anexo, pelo
sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro, os Anexos D e F
devidamente preenchidos.

10.8.1. Na composição do BDI, o percentual de ISS deverá ser compatível com
a legislação tributária do(s) município(s) onde serão prestados os serviços
previstos da obra, observando a forma de definição da base de cálculo do
tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do
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ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5%
estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite mínimo de 2%
fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
10.8.2.  As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não
cumulativa de PIS e COFINS deverão apresentar demonstrativo de apuração de
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no
art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária.
10.8.3. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição
do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada
a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como
que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às
contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi,
Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei
Complementar.
10.8.4. Ocorrerá a incidência da taxa de BDI especificada no orçamento-base
da licitação para os serviços novos incluídos por meio de aditivos contratuais,
sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e
a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 14 do
Decreto n. 7.983/2013.
 
10.8.5.     As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser
incluídas na composição do BDI, uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não
são consideradas como despesa indireta, para efeito de repasse ao preço
contratual, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
11 - DOS RECURSOS.
 

11.                   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.

11.                    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.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. 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
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os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
12.1.                   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.
12.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. 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.
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 

13.                   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.

13.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.

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

14.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.

14.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo
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e-mail slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .                   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.

14.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.

14.                   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.

14.6.                   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.

14.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no certame.

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração..
15 – DA CONTRATAÇÃO
 
15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão
todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, 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
instrumento contratual.
 
15 .3 .                      Antes da assinatura do instrumento contratual e
recebimento da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
 
15.4.                      Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida
no item anterior ou se recusar a receber a Nota de Empenho ou assinar o
instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
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16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
 
16.1.                      A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada
e atestada por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s)
para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas.
 
16.2.                            As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para
a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
17.1.                            Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e
será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (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:
 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
 
b) não entregar a documentação exigida no edital;
 
c) apresentar documentação falsa;
 
d) causar o atraso na execução do objeto;
 

5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. declarar informações falsas; e
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j) 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.
 
17.2.1.           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.
 
17.3.                       As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado junto com as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
 
17.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
 
b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratação, 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 inexecução total ou sobre o valor
remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações assumidas.
 
17.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
do valor total do contrato celebrado.
 
17.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
17.4.3.        Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.
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17.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
17.4.5.          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.
 
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 comprovados.
 
17.7.                       O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
17.8.                  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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, 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
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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.
 
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

8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
17.14.                     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
18- DO PAGAMENTO
 
18.1.                      O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, 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 do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
 
18.4.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
18.5.                           O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.
 
18.6.                           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.
 
18.7.                      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,
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Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
  365                             365
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
1 9 . 1 .                     As despesas decorrentes da execução do contrato
correrão à conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste
Tribunal para o exercício 2021, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do
Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
 
19.2.                      As despesas referentes aos exercícios subsequentes
correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas.
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
20.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
21.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
22- DO RECEBIMENTO
 
22.1.                            Os serviços serão executados no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de
Serviço.
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22.2.                            Os serviços serão recebidos:
 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias da
comunicação escrita do contratado;
 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do
objeto aos termos contratuais.  
 

22.                    Os serviços serão rejeitados no caso de incompatibilidade com
as especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua
utilização.

 
22.4.               Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
22.5.                 O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
 

22. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o prestador do serviço, dentro do
prazo de 10 (dez) dias corridos, proceder às correções necessárias,
sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 17.

 
23 - DA GARANTIA CONTRATUAL
 
23.1.                      Para assegurar a execução do contrato, 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 5
(cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a
execução do contrato.
 
23.1.1.               É condição para implementação de acréscimos, supressões e
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do
valor da garantia prestada.
 
23.2.                      A garantia será prestada de acordo com a legislação
pertinente.
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23.3.                            A garantia somente será liberada após a execução de
todas as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser
descontadas eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório
do gestor do contrato.
 
23.4.                      Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança
bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho
trabalhista.
 
23.5.                      A garantia contratual somente será liberada ante a
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias
decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for o caso.
 
23.6.                            Caso o pagamento a que se refere o subitem 23.5. não
ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada
para pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
 

1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição
garantidora atenderá ao disposto no item 23.6., caso haja
solicitação de resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 
24 – DA VISTORIA
 

24. Os proponentes poderão fazer uma visita prévia ao local onde será
executado o serviço, oportunidade na qual poderão ser conferidas todas
as medidas, porém, caso não seja realizada a visita, não serão aceitas
reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das
condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços listados no
Anexo I (Termo de Referência).

 
25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
25.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
25.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
25.3.                   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.
25.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará
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direito à contratação.
25.5.                   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.
25.6.                   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.
25.7.                   Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, 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 na Administração.
25.8.                   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.
25.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de
seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
25.10.             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.
 
25.11.             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.
 
25.12.             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.
 
25.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
25.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I- Termo de Referência;
ANEXO I-A – Plantas baixas do imóvel;
ANEXO I-B- Preços máximos de referência;
ANEXO I-C – Composição de BDI;
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ANEXO I-D – Modelo de Composição de BDI;
ANEXO I-E – Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO I-F - Planilha de composição e preços (modelo);
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
 
25.14.             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, 28 de setembro de 2021.
 
 

Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
 
 

ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO
Nº 0950704.

Em 28 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 28/09/2021, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950728 e o código CRC 89E37D7A.
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Nº 185, quarta-feira, 29 de setembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Dell Computadores do Brasil Ltda.; Objeto do 1º
Termo Aditivo: Proceder à substituição do modelo do equipamento registrado na Ata de
Registro de Preços nº 083/2020; Fundamento Legal: Subitem 4.1.4 da Cláusula Quarta do
TRF2-CON-2021/00035 e item 7.1 da Cláusula Sétima da Ata de Registro de Preços nº
083/2020; Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 4.4.90.52.41 (Equipamentos de tic
- computadores); PTR: 168.420; Data da assinatura: 22/09/2021; Proc. n.º TR F 2 - EO F -
2019/00287.01; Contrato n.º TRF2-CON-2021/00035.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000333, emitida em 22/09/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Marcenaria Mundo do Pica Pau Com. e Indústria EIRELI. Objeto: Aquisição de
materiais e ferramentas para execução de serviços de marcenaria e carpintaria (Ata n.º
076/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 15.151,41. Proc. nº TRF2-EOF-2020/00140.02.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000055, emitida em 21/09/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Bruno Barata Magalhães. Objeto: Ministrar aula no Curso "Liderança Judicial
(Judicial Leadership)". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei
8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419. Elemento de
despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 858,00. Proc. nº TRF2-EOF-2021/00206.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0296823-54.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.010.10.2021, firmado em
24/09/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº
09.022.398/0001-31; Objeto: aquisição de 49 câmeras de vídeo, Webcam, item 1, cota
principal; Vigência: 105 dias, a partir da assinatura; Valor Total: R$ 16.165,10;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico n° 022/2020-RP, com fundamento nas Leis nºs
8.666/93, 10.520/02 e 8.248/91, na Lei Complementar n° 123/06 e nos Decretos nºs
10.024/19, 7.746/12, 7.174/10, 7.892/13 e 8.538/15; Signatários: pelo Contratante, o Sr.
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr. Alexandre Augusto
Silva Melo, Procurador.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0285916-20.2021.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.028.10.2021, firmada em 27/09/2021; Orgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-76, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ Nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: AR RP CERTIFICACAO DIGITAL
EIRELI, CNPJ nº 21.308.480/0001-22; Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
de emissão de 10 Certificados Digitais, tipo A1 e-CPF, com validade de 12 meses - item 1;
Validade: 12 meses; Valor Total: R$ 690,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº
026/2021-RP, com fundamento no art. 15, da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, Lei nº
8.248/91, Lei Complementar nº 123/06, nos Decretos nº 10.024/19, nº 7.746/12, nº
7.174/10, nº 7.892/13 e nº 8.538/15; Signatários: pelo TRF 3ª Região, Sr. Otávio Augusto
Pascucci Perillo, Diretor-Geral, pela Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, Dr.
Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro, pela Justiça Federal de Primeiro Grau
em Mato Grosso do Sul, Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro
e, pela Fornecedora, Sra. Juliana Cristina Moreira Guimarães, Procuradora.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0285916-20.2021.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.029.10.2021, firmada em 27/09/2021; Orgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-76, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO
PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78 e JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO
GROSSO DO SUL, CNPJ Nº 05.422.922/0001-00; Fornecedora: RIO MADEIRA
CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI, CNPJ nº 23.035.197/0001-08; Objeto: Registro de Preços
para prestação de serviços de emissão de 01 Certificado Digital, tipo A1 e-CNPJ, com
validade de 12 meses - item 2, e 11 Certificados Digitais, tipo A3 e-CNPJ, com fornecimento
de token e validade de 36 meses - item 3; Validade: 12 meses; Valor Total: R$ 1.144,06;
Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 026/2021-RP, com fundamento no art. 15,
da Lei nº 8.666/93, na Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.248/91, Lei Complementar nº 123/06, nos
Decretos nº 10.024/19, nº 7.746/12, nº 7.174/10, nº 7.892/13 e nº 8.538/15; Signatários:
pelo TRF 3ª Região, Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, pela Justiça Federal
de Primeiro Grau em São Paulo, Dr. Marcio Ferro Catapani, Juiz Federal Diretor do Foro,
pela Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso do Sul, Dr. Ricardo Damasceno de
Almeida, Juiz Federal Diretor do Foro e, pela Fornecedora, Sra. Priscila Consani das Mercês
Oliveira, Procuradora.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 25/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
27/09/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de Switchs.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº
23/2021 (Processo Administrativo Virtual SEI nº 0005888-85.2021.4.05.7000) -
contratação de SEGURO TOTAL (cobertura compreensiva), com assistência 24 (vinte e
quatro) horas, de 34 (trinta e quatro) veículos que compõem a frota de veículos
oficiais do TRF da 5ª Região - foi adjudicado e homologado em favor da empresa
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ nº 61.198.164/0001-60), com
o preço global anual de R$ 9.860,00 (nove mil e oitocentos e sessenta reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 33/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 33/2021
(Processo Administrativo Virtual SEI nº 0006000-54.2021.4.05.7000) - contratação de
empresa para o fornecimento de materiais de marcenaria para a implantação do
Laboratório de Inovação no Anexo I (ESMAFE) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região -
restou deserto pela ausência de interessados.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2021) 090031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 9440-92.2020.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada em
refrigeração para o fornecimento e instalação de 02 (dois) equipamentos de refrigeração
do tipo Split, com tecnologia Inverter condensação a ar, serpentina de cobre, no Edf. Sede
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 29/09/2021
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife
- Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00041-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 13/10/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não
será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no
Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão
estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/09/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 3506-22.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
equipamentos de infraestrutura de backup em fita.. Total de Itens Licitados: 13. Edital:
29/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão,
Recife Antigo - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00017-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 13/10/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste
certame licitatório, exceto a subcontratação do próprio fabricante dos produtos
ofertados.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no
Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão
estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/09/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 - UASG 70002

Nº Processo: 21562020196018000. Objeto: Contratação de serviços continuados de
limpeza, higienização e conservação de bens móveis e imóveis, com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra de servente de limpeza, cuja execução será no âmbito dos
prédios da Justiça Eleitoral do Acre, na capital e no interior do Estado, incluindo, além da
mão de obra, o fornecimento materiais, equipamentos e utensílios necessários à prestação
dos serviços, a fim de obter as condições adequadas de higiene dos ambientes.. Total de
Itens Licitados: 3. Edital: 29/09/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Alameda Ministro
Miguel Ferrante, S/n, Portal da Amazônia - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00022-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/10/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Procedimento SEI n. 0002156-
20.2019.6.01.8000..

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIASGnet - 28/09/2021) 70002-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0000642-34.2021. Objeto: Registro de Preços de material permanente -
cafeteiras, conforme as especificações do Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 29/09/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00048-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/10/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

(SIASGnet - 28/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0001950-08.2021. Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação
de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e
plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda
de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/09/2021 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00049-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 29/09/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/10/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 28/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

Publicação do Aviso de Licitação - DOU (0951686)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 208

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
andreacesar
Realce



���������������� 	
�������������
����������������������
�������������

����������� !����"�������
�� !�� �
��
�#����
�����
��"��#�#�
����"��#��#"������"���
���"������"���"�����
�������
�����#�����$��% ���

&'()*+,-./0102
3�4������5�#�� ���� 6 �� ����

7������5���������8�����������

9:;)<+=,>*)?<@AB+,C),?)*DEA+,C),F+*G)HE()G<+,),EG?<@I@AB+,C),)?H@C@?,C+,<EJ+,(@*EGK)E*+L
)(,@A+,M@ID@GEN@C+L,H+(,MO@*C@,H+*J+L,EGHIO?ED),JEG<O*@L,),JI@<@F+*(@?,)(,)?<*O<O*@,C)
@A+L,H+GF+*(),J*+;)<+L,DE?@GC+,+,@<)GCE()G<+,C@,C)(@GC@,C),(@GO<)GAB+,C+?
H+GCEHE+G@C+*)?,C),@*L,C),@H+*C+,H+(,@?,)?J)HEFEH@AP)?,),H+GCEAP)?,@??)G<@C@?,G+,)CE<@I
),?)O?,@G)Q+?R

S@I+*,<+<@I,,)?<E(@C+=,TU,2--R01.L1V
W+HO()G<+?=

XCE<@I

YG)Q+,Z[Y

>O:IEH@AB+,C+,YDE?+,C),\EHE<@AB+,G+,W9]

Publicação do Edital do PE nº 49/2021 - Transparência (0951694)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 209

andreacesar
Realce



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 29/09/2021, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951703 e o código CRC 1ED66444.

0001950-08.2021.6.02.8000 0951703v1
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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO   SERVIÇOS UND QUANT  UNITARIO  TOTAL 

1.1 CREA-AL CREA-AL  Taxas  -  anotação de responsabilidade técnica -  ART da obra. un 1,00 233,94R$  233,94R$  

1. 2 SINA PI 100321 Técnico de segurança  do trabalho com encargos complementares mês 3,00 3.184,03R$  9.552,09R$  

1. 3 SBC - Ajustado 111700
Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda corpo , incluso pintura

tipo zarcão e esmalte sintético brilhante (duas demãos de cada)
m 60,45 690,78R$  41.757,65R$  

1.4

ORSE

Adequa do 

conforme projeto

12371

Estrutura metálica para mezaninos e plataformas, com vão livre até 6

metros, utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 300m 2/kg , 01

demão de epoxi fundo óxido de ferro e 02 demãos de esmalte epoxi

branco   e   piso   em   tela   expandida   malha

40xl00mm e = 1/4" (6,3mm).

m² 51,00 380,90R$  19.425,90R$  

1.5

SEINFRA

Ajustado 

conforme projeto

C3506

Guarda corpo com 1,20m de altura, feito com três travessões horizontais

(inferior , intermediário e superior) em tubo de aço galvanizado 1 1/4", com

rodapé de 0,2cm, feito em chapa de aço galvanizado, ambos pintados com

uma demão de tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) e duas demãos de

tinta  esmalte  sintético

brilhante, além de um gradil feito em nylor 3D ou similar, na cor branca,

conforme especificado  no projeto (Anexo 1).

m² 75,60 496,01R$  37.498,36R$  

 R$    108.467,94 

31.531,63R$  

139.999,57R$  

Rua Virgilio Trindade, 87 - Nossa Senhora de Nazare - CEP 59062-550 - Tel. (84) 84 9 9200-4600 - E-mail: libraedificacoesltda@gmail.com

CNPJ 06.006.135/0001-40 - INSC. EST. 20.213.133-5 - INSC. MUNICIPAL 164.532-3 - BANCO BS2 - 218 -  AG. 0001 - C.C. 961.654-3

TOTAL (SEM BDI)

BDI: 29,07%

TOTAL (COM BDI)

Ao: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - UASG 070011.

Att.: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos!

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021 - (Processo Administrativo n° 0001950-08.2021.6.02.8000) - 15/10/2021 - 09:00hs.

Objeto: prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em 

estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições 

assentadas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA Nº 10.15.430/2021/LIBRA - PROPOSTA DE PREÇOS - SINTÉTICO
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Rua Virgilio Trindade, 87 - Nossa Senhora de Nazare - CEP 59062-550 - Tel. (84) 84 9 9200-4600 - E-mail: libraedificacoesltda@gmail.com

CNPJ 06.006.135/0001-40 - INSC. EST. 20.213.133-5 - INSC. MUNICIPAL 164.532-3 - BANCO BS2 - 218 -  AG. 0001 - C.C. 961.654-3

Ao: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - UASG 070011.

Att.: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos!

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021 - (Processo Administrativo n° 0001950-08.2021.6.02.8000) - 15/10/2021 - 09:00hs.

Objeto: prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em 

estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições 

assentadas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA Nº 10.15.430/2021/LIBRA - PROPOSTA DE PREÇOS - SINTÉTICO

DECLARAMOS que nos preços acima, já estão inclusas despesas tais como: Exames,  Cursos de Capacitação, Alimentação, Transporte, Impostos, Taxas, Sseguros, Cursos, EPI's, 

Ferramentas, Fretes, e etc, bem como outras despesas diretas e indiretas, incidentes sobre a execução do objeto a que se refere essa proposta;

Prazo de Entrega: conforme especificações constantes no edital, termo de referência e cronograma ficsico financeiro.

Forma de Pagamento: Conforme regras acerca do pagamento do valor contratual, que são as estabelecidas no Termo de Contrato e Termo de Referência deste Edital.

Local de Entrega: conforme Termo de Referência.

DECLARAMOS que o material ou serviço a ser entregue estará em perfeitas condições, inclusive sem defeitos;

DECLARAMOS que responderemos, mesmo após o recebimento definitivo, pela detecção ou descobrimento de defeitos ocultos, que tornem inviável a utilização dos materiais, 

equipamentos ou serviços, promovendo sua substituição;

Alicota de IPI: 0,00%

Alicota de ISS: 5,00%

Alicota de ICMS: 18,00% 

Valor Total da Proposta:  R$ 139.999,57 (Cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reias e cinquenta e sete centavos).

Validade da Proposta: 120 (Cento e vinte) dias.

Empresa Optante: Lucro Presumido.

Bancos: ORSE 11/2020 - SBC 12/2020.

BDI: 29,07%

SINAPI Encargos Sociais: Desonerado: Horista:  85,76% - Mensalista:  47,811%%
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Rua Virgilio Trindade, 87 - Nossa Senhora de Nazare - CEP 59062-550 - Tel. (84) 84 9 9200-4600 - E-mail: libraedificacoesltda@gmail.com

CNPJ 06.006.135/0001-40 - INSC. EST. 20.213.133-5 - INSC. MUNICIPAL 164.532-3 - BANCO BS2 - 218 -  AG. 0001 - C.C. 961.654-3

Ao: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - UASG 070011.

Att.: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos!

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021 - (Processo Administrativo n° 0001950-08.2021.6.02.8000) - 15/10/2021 - 09:00hs.

Objeto: prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em 

estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições 

assentadas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA Nº 10.15.430/2021/LIBRA - PROPOSTA DE PREÇOS - SINTÉTICO

NATAL, 15 de outubro de 2021.

DECLARAMOS que, caso nos seja adjudicado o objeto desta licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas 

nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os dados abaixo:

BANCO: BS2 - 218 -  AG. 0001 - C.C. 961.654-3

Representante Legal: Ney Dias Freitas - CPF nº 915.896.224-72 - Ident. 001.397.168 - SSP/RN 

Proposta AJUSTADA EMPRESA (0960061)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 215



ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO SERVIÇOS UNID QUANT UNITARIO TOTAL

01.01 CREA-AL CREA-AL Taxas -  anotação de responsabilidade técnica -  ART da obra. un 1,00 233,94R$  233,94R$  

01.02 SINAPI 100 321 Técnico de segurança  do trabalho com encargos complementares mês 3,00 3.184,03R$  9.552,09R$  

01.03 SBC - Ajust ado 111 700
Esc ada marinheiro perfil 1.1/2", de ar co, com guarda corpo , incluso pintura

tipo zarcão e esmalte sintético brilhante (duas demãos de cada)
m 60,45 690,78R$  41.757,65R$  

01.04

ORSE

Adequado 

conforme projeto

1237 1

Estrutura metálica para mezaninos e plataformas, com vão livre até 6

metros, utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 300m 2/kg , 01 demão

de epoxi fundo óxido de ferro e 02 demãos de esmalte epoxi branco e piso

em   tela   expandida   malha

40xl 00mm e = 1/ 4" (6,3m m).

m2 51,00 380,90R$  19.425,90R$  

01.05

SEINFRA 

Ajust ado 

conforme projeto

C3506

Guarda corpo com 1,20m de altura, feit o com três travessões horizontais

(inf erior , intermediário e superior) em tubo de aço galvanizado 1 1/4 ",

com rodapé de 0,2cm, feito em chapa de aço galvanizado, ambos

pintados com uma demão de tinta alqu ídica de fundo (tipo zarcão) e duas

demãos de tinta esmalte sintético brilhante, além de um gradil feito em nylor

3D  ou similar,  na cor branca, conforme  especificado  no projeto  (Anexo 1).

m2 75,60 496,01R$  37.498,36R$  

 R$      108.467,94 

31.531,63R$  

139.999,57R$  

NATAL, 15 de outubro de 2021.

Rua Virgilio Trindade, 87 - Nossa Senhora de Nazare - CEP 59062-550 - Tel. (84) 84 9 9200-4600 - E-mail: libraedificacoesltda@gmail.com

CNPJ 06.006.135/0001-40 - INSC. EST. 20.213.133-5 - INSC. MUNICIPAL 164.532-3 - BANCO BS2 - 218 -  AG. 0001 - C.C. 961.654-3

Ao: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - UASG 070011.

Att.: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos!

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021 - (Processo Administrativo n° 0001950-08.2021.6.02.8000) - 15/10/2021 - 09:00hs.

TOTAL (SEM BDI)

BDI: 29,07%

TOTAL (COM BDI)

Objeto: prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas 

em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e 

condições assentadas neste edital e seus anexos.

PROPOSTA Nº 10.15.430/2021/LIBRA - PROPOSTA DE PREÇOS - ANALÍTICO

Proposta AJUSTADA EMPRESA (0960061)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 216



ITEM SERVIÇOS  VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 2 TOTAL DA PARCELA

100% 100,00%

233,94R$  233,94R$  

33,33% 33,33% 33,33% 100,00%

 R$               3.184,03  R$               3.184,03  R$               3.184,03  R$ 9.552,09 

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

 R$               8.351,53  R$             16.703,06  R$             16.703,06 41.757,65R$  

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

3.885,18R$  7.770,36R$  7.770,36R$  19.425,90R$  

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

 R$               7.499,67  R$             14.999,34  R$             14.999,35 37.498,36R$  

VALOR SEM BDI  R$          108.467,94  R$             23.154,35  R$             42.656,79  R$             42.656,80 

Técnico de segurança do trabalho com encargos complem  entares.  R$              9.552,10 

1.5

Guarda corpo com 1,20m de alt ura , feito com três travessões

horizontais (inferior , intermediário e superior) em tubo de aço

galvanizado 1 1/4" , com rodapé de 0,2cm , feito em chapa de aço

galvanizado, ambos pintados com uma demão de tinta alqu ídica de

fundo (tipo zarcão) e duas demãos de tinta esmalte sintético brilhant e,

além de um gradil feito em nylor 3D ou similar , na cor branca,

conforme especificado no projeto (Anexo 1 ).

 R$            40.759,74 

1.4

Estrutura metálica para mezaninos e platafo rm as, com vão livre até

6 metros, utilizando perfil L 2x3/16", sobrecarga até 300m2/kg, 01

demão de epoxi fundo óxido de ferro e 02 demãos de esmalte epoxi

branco e piso em tela expandida malha 40x100mm e=   1/4" (6 ,3m m).

1.3

Escada marinheiro perfil 1.1/2", de arco, com guarda corpo, incluso

pintura tipo zarcão e esmalte sintético brilhante (duas demãos de

cada)

 R$            41.757,66 

1.2

Objeto: prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, 

conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus 

anexos.

PROPOSTA Nº 10.15.430/2021/LIBRA - PROPOSTA DE PREÇOS - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rua Virgilio Trindade, 87 - Nossa Senhora de Nazare - CEP 59062-550 - Tel. (84) 84 9 9200-4600 - E-mail: libraedificacoesltda@gmail.com

1.1 Taxas -  anotação de responsabilidade técnica -ART da obra.  R$                 233,95 

108.467,94R$  

CNPJ 06.006.135/0001-40 - INSC. EST. 20.213.133-5 - INSC. MUNICIPAL 164.532-3 - BANCO BS2 - 218 -  AG. 0001 - C.C. 961.654-3

Ao: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - UASG 070011.

Att.: Seção de Aquisições, Licitações e Contratos!

Referente: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021 - (Processo Administrativo n° 0001950-08.2021.6.02.8000) - 15/10/2021 - 09:00hs.

Proposta AJUSTADA EMPRESA (0960061)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 217



VALOR ACUMULADO SEM BDI  R$             23.154,35  R$             65.811,14  R$           108.467,94 

VALOR COM BDI  R$          139.999,57  R$             29.885,35  R$             55.057,11  R$             55.057,11 

VALOR ACUMULADO COM BDI  R$             29.885,35  R$             84.942,46  R$           139.999,57 

NATAL, 15 de outubro de 2021.

108.467,94R$  

 R$           139.999,57 

Proposta AJUSTADA EMPRESA (0960061)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 218
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1170631/2013
Nº anterior: WEB1702562013

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385014620 Tipo de ART: ART Registrada em: 06/11/2012 Baixada em: 01/03/2013

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Endereço do contratante:  RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA, 434 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 165.837,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  AVENIDA ANTONIO FELIX NETO / AVENIDA DO TURISMO Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Data de início: 12/03/2012 Conclusão efetiva: 12/06/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > #A0299 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM URBANISMO
53 - EXECUCAO 940.7 metro;

Observações

SERVICO DE EXECUCAO DE UM PASSEIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BOA SAUDE/RN, OBJETO DA TOMADA DE PRECO Nº 002/2012.

ESTA ART SUBSTITUI A ART DE NUMERO: 00021087392385012420, DEVIDO ERRO EM SEU PREENCHIMENTO. 

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1170631/2013
11/03/2013

y69w0

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: y69w0
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1158460/2012
Nº anterior: WEB1580402012

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385012520 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2012 Baixada em: 14/06/2012

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Endereço do contratante:  RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA, 434 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 75.155,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  RUA AUGUSTO FERREIRA Nº:

Complemento:  Bairro: DISTR. CORREGO S MAT

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59570000

Data de início: 09/01/2012 Previsão de término: 09/06/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 710.44 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO
418.66 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO
ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO ENEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MARIA, LOCALIZADA NO CORREGO DE SAO
MATEUS, DISTRITO DE BOA SAUDE/RN. REFERENTE A O CONVITE 005/2012.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1158460/2012
06/07/2012

D08wC

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: D08wC
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1170632/2013
Nº anterior: WEB1702572013

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385013220 Tipo de ART: ART Registrada em: 25/06/2012 Baixada em: 01/03/2013

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Endereço do contratante:  RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA, 434 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 147.097,85 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  RUA PROJETADA Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Data de início: 02/04/2012 Conclusão efetiva: 02/07/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0529 - BUEIROS 53 - EXECUCAO 75 metro; 1 - ATUACAO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO
2282.8 metro cubico;

Observações

CONSTRUCAO DE BUEIROS DE CONCRETO TUBULARES, SENDO 02 (DOIS) BUEIROS SIMPLES, E 01 (UM) BUEIRO DUPLO, E
TERRAPLANAGEM DA ESTRADA - CENTRO - BOA SAUDE/RN. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 011/2012 - CONVITE Nº
004/2012.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1170632/2013
11/03/2013

84x22

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 84x22
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1170630/2013
Nº anterior: WEB1702552013

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385014720 Tipo de ART: ART Registrada em: 06/11/2012 Baixada em: 07/03/2013

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Endereço do contratante:  RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA, 434 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 72.181,27 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  RUA DR. MARIO CAMARA, S/N Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Data de início: 10/09/2012 Conclusão efetiva: 10/11/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 205.9 metro quadrado;

Observações

CONSTRUCAO DA PRACA CULTURAL COM 205,90 m² DE AREA CONSTRUIDA, LOCALIZADA NA RUA DR. MARIO CAMARA, S/N - CENTRO -
NO MUNICIPIO DE BOA SAUDE.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1170630/2013
11/03/2013

6D561

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6D561
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1170633/2013
Nº anterior: WEB1702582013

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385012520 Tipo de ART: ART Registrada em: 08/05/2012 Baixada em: 14/06/2012

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Endereço do contratante:  RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA, 434 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 75.155,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  RUA AUGUSTO FERREIRA Nº:

Complemento:  Bairro: DISTR. CORREGO S MAT

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59570000

Data de início: 09/01/2012 Conclusão efetiva: 09/06/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 710.44 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO
418.66 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO
ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES;

Observações

SERVICO DE REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO ENEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MARIA, LOCALIZADA NO CORREGO DE SAO
MATEUS, DISTRITO DE BOA SAUDE/RN. REFERENTE A O CONVITE 005/2012.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1170633/2013
11/03/2013

ab0Bw

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: ab0Bw
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1171431/2013
Nº anterior: WEB1794752013

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385012020 Tipo de ART: ART Registrada em: 16/12/2011 Baixada em: 13/08/2013

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

Contratante: PREFEIRURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Endereço do contratante:  RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA, 434 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 562.473,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DIVERSOS Nº:

Complemento:  Bairro: DIVERSOS

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Data de início: 25/11/2011 Conclusão efetiva: 25/05/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEIRURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 2400 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53
- EXECUCAO 7052.38 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 5387.75 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 1.34 metro cubico; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO
4 UNIDADES; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 4 UNIDADES;

Observações

REPARACAO DAS INSTALACOES FISICAS DE ESCOLAS E QUADRAS. QUE SÃO AS ESCOLAS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DO
PERPETUO SOCORRO E QUADRA EM ANEXO - CORREGO DE SAO MATEUS, CHICO MARIA - CORREGO DE SAO MATEUS, JESSE PINTO
FREIRE E QUADRA EM ANEXO - CENTRO  E SEBASTIÃO CLEODOM - CENTRO, TODAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BOA SAUDE/RN.
COM SERVIÇOES DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INSTALACOES ELETRICAS, REDE HIDROSSANITARIA, PINTURA E
COBERTURA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1171431/2013
13/08/2013

a4zAc

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: a4zAc
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1174584/2013
Nº anterior: WEB1826922013

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385016120 Tipo de ART: ART Registrada em: 11/09/2013 Baixada em: 09/10/2013

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GEORGINO AVELINO CPF/CNPJ: 08.168.478/0001-37

Endereço do contratante:  RUA SANTO ANTONIO, 144 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: GEORGINO AVELINO UF: RN CEP: 59168000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 14.401,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº:

Complemento:  Bairro: CARNAUBA

Cidade: GEORGINO AVELINO UF: RN CEP: 59168000

Data de início: 30/08/2013 Conclusão efetiva: 30/09/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GEORGINO AVELINO CPF/CNPJ: 08.168.478/0001-37

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 26 - RESTAURACAO 331.2 metro quadrado;

Observações

SERVICO DE PAVIMENTACAO PELO METODO CONVENCIONAL (REJUNTE DE CIMENTO E AREIA) NA AVENIDA DA INTEGRACAO,
DISTRITO DE CARNAUBA EM ALINHAMENTO DE MEIO FIO NA PRACA DESTA COMUNIDADE SANTA LUZIA. REFERENTE AO CONTRATO Nº
20130249 

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1174584/2013
09/10/2013

4cb33

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4cb33
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1262701/2014
Nº anterior: WEB2025982014

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385013120 Tipo de ART: ART Registrada em: 19/06/2012 Baixada em: 21/08/2014

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONORTE CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE CPF/CNPJ: 08.365.900/0001-44

Endereço do contratante:  AV. JUVENAL LAMARTINE, Nº 33 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: MONTE ALEGRE UF: RN CEP: 59182000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 244.185,68 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  RUA GOIAS, S/Nº Nº:

Complemento:  Bairro: BARRENTA

Cidade: MONTE ALEGRE UF: RN CEP: 59182000

Data de início: 11/06/2012 Conclusão efetiva: 11/12/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE CPF/CNPJ: 08.365.900/0001-44

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 53 - EXECUCAO 267.53 metro quadrado; 1 - ATUACAO
#A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 267.53 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53
- EXECUCAO 267.53 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 -
EXECUCAO 267.53 metro quadrado;

Observações

CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SITUADA NA RUA GOIAS, S/N - BARRENTA - MONTE ALEGRE/RN. REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PRECO Nº 004/2012

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1262701/2014
21/08/2014

Y19DB

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y19DB
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1334803/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385016020 Tipo de ART: ART Registrada em: 22/08/2013 Baixada em: 15/04/2015

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GEORGINO AVELINO CPF/CNPJ: 08.168.478/0001-37

Endereço do contratante:  RUA SANTO ANTONIO, 144 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: GEORGINO AVELINO UF: RN CEP: 59168000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 158.521,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  AVENIDA DA INTEGRAÇÃO Nº:

Complemento:  Bairro: CARNAUBA

Cidade: GEORGINO AVELINO UF: RN CEP: 59168000

Data de início: 08/08/2013 Conclusão efetiva: 08/11/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GEORGINO AVELINO CPF/CNPJ: 08.168.478/0001-37

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 1618.8 metro quadrado;

Observações

CONSTRUCAO DE PRACA COMUNITARIA SANTA LUZIA EM CARNAUBA, NO MUNICIPIO DE GEORGINO AVELINO/RN. REFERENTE A
TOMADA DE PRECO 001/2013.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 10.3 ao 10.7, por
se tratar de atividades fora da atribuição do profissional responsável pelo serviço.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1334803/2018
31/08/2018, 13:59

BDaW6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a
esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima
citado.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: BDaW6

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
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Certidão nº 1334803/2018
31/08/2021, 15:27

Chave de Impressão: BDaW6
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/08/2018 e contém 1 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande
do Norte, vinculado à Certidão nº 1334803/2018,
emitida em 31/08/2018
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1158537/2012
Nº anterior: WEB1628292012

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385013520 Tipo de ART: ART Registrada em: 30/07/2012 Baixada em: 28/09/2012

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONORTE CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUACU CPF/CNPJ: 08.085.318/0001-24

Endereço do contratante:  RUA MARECHAL DEODORO, 99 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: IPANGUACU UF: RN CEP: 59508970

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 323.678,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  DISTRITO DE ARAPUA, S/N Nº:

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: IPANGUACU UF: RN CEP: 59508900

Data de início: 19/01/2010 Previsão de término: 19/07/2012

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUACU CPF/CNPJ: 08.085.318/0001-24

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0123 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GINASIO DE ESPORTES 53 - EXECUCAO 1234.15 metro quadrado; 1 -
ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 1151.31 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 -
EXECUCAO 1.4 metro cubico; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0602 -
FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 - EXECUCAO 108.88 metro cubico; 1 - ATUACAO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 240.58
metro cubico;

Observações

CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ARAPUA, ZONA RURAL DE IPANGUACU, COM PINTURA DE
PAREDES, CORTE E ATERRO, FUNDACOES SUPERFICIAIS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E REDE HIDROSSANITARIA.
PARTICIPACAO EM: SERVICOS PRELIMINARES 0%, QUADRA 50%, ARQUIBANCADA 100%, CABINE DE RADIO 100%, BANCO DE
RESERVAS 100%, BILHETERIAS 100%, COBERTURA METALICA 100%, INSTALACOES ELETRICAS 100%, BANHEIROS 100%. ESTA ART
ESTA VINCULADA A DE NUMERO E00159240 DO ENG. EDSON ODILON MOURA PINTO.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1158537/2012
04/10/2012

WdC96

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: WdC96
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RUA VIRGILIO TRINDADE, 87 | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ | 59062-550 | 84 9 9200-4600 |NATAL | RN. 
CNPJ: 06.006.135/0001-40 | IE: 20.213.133-5 | INSC. MUNICIPAL 164.532-3 | CREA/RN 12891EMRN | libraedificacoesltda@gmail.com 

 

 
 
 

         COMPOSIÇÃO DE BDI 

   

   

A CUSTOS INDIRETOS 7,30% 
AC Administração Central 4,00% 
DF Despesas Financeiras 1,23% 

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

   

l lucro/Bonificação 7,40% 
   

 IMPOSTOS 10,65% 
il PIS 0,65% 
i2 ISS 2,50% 
i3 COFINS 3,00% 
i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50% 

   

BDI = ((l+(AC+SRG))*(l+DF)*(l+L) - 1 )*100 29,07% 

OBS: A inserção da alíquota de 4,5% nos impostos, deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços desonerados. 
 
 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certidão ACERVO TÉCNICO (0960065)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 247



Certidão ACERVO TÉCNICO (0960065)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 248



Certidão ACERVO TÉCNICO (0960065)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 249



Página 1/1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1145192/2011
Nº anterior: WEB1424062011

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385011620 Tipo de ART: ART Registrada em: 02/09/2011 Baixada em: 08/09/2010

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONORTE CONSTRUTORA DO NORDESTE LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA CPF/CNPJ: 08.234.148/0001-00

Endereço do contratante:  AVENIDA MONICA DANTAS Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: MACAIBA UF: RN CEP: 59280000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 293.849,81 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  RUA VEREADOR PEDRO GOMES DE SOUZA, S/N Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: MACAIBA UF: RN CEP: 59280000

Data de início: 07/01/2011 Conclusão efetiva: 30/06/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: CENTRO EDUC. MUNIC. PEDRO GOMES DE SOUZA CPF/CNPJ: 08.234.148/0001-00

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2428.84 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 -
EXECUCAO 283.1 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 6.25 metro cubico; 1 -
ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 53 -
EXECUCAO 72.74 metro cubico; 1 - ATUACAO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 53 - EXECUCAO 233.61 metro cubico;

Observações

REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE EDUCACAO MUNICIPAL VEREADOR PEDRO GOMES DE SOUZA - MACAIBA / RN. COM PINTURA
DE PAREDES, CORTE E ATERRO, FUNDACOES SUPERFICIAIS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E REDE HIDRO-SANITARIA.
PARTICIPACAO EM 40% DA PINTURA, 0% MOVIMENTO DE TERRA, 0% FUNDACOES, 20% ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E 10%
REDE HIDROSSANITARIA. ESTA ART TAMBEM SUBSTITUI A ART DE N° 00021087392385011420 DEVIDO PREENCHIMENTO INCOMPLETO
NO CAMPO 37. ESTA ART SUBSTITUI A RESPONSABILIDADE TECNICA COM O FIM DE RESPONSABILIDADE DOS ENGENHEIROS EDSON
ODILON MOURA PINTO, ART DE N° E00159241, E O ENGENHEIRO JOTEME DOS SANTOS FERNANDES, ART DE N° E00158850

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1145192/2011
08/09/2011

W8dDW

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: W8dDW

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, nº 1840

 Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br
Impresso em: 31/08/2021, às 15:15.

CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Certidão ACERVO TÉCNICO (0960065)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 250

http://www.tcpdf.org


Página 1/1

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

1145824/2011
Nº anterior: WEB1453352011

 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN,
o Acervo Técnico do profissional MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238RN RNP: 2108739238

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 00021087392385011720 Tipo de ART: ART Registrada em: 16/09/2011 Baixada em: 07/11/2011

Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: RN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Endereço do contratante:  RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA, 434 Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 14.649,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço:  AVENIDA MANOEL ALEXANDRE DE FREITAS, S/N Nº:

Complemento:  Bairro: CENTRO

Cidade: BOA SAUDE UF: RN CEP: 59260000

Data de início: 08/08/2011 Previsão de término: 07/09/2011

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE CPF/CNPJ: 08.142.655/0001-06

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 53 - EXECUCAO 2374.94 metro quadrado;

Observações

PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA - BOA SAUDE / RN. COM PINTURA INTERNA E EXTERNA.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 1145824/2011
10/11/2011

7W1Yx

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7W1Yx
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN Nº 1384328/2021
Emissão: 20/08/2021

Validade: 18/11/2021

Chave: Z49dy

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em
débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238

CPF: 026.741.954-60

Endereço: RUA PANTANAL, 150, COND VILA VERDE-TULIPA AP1901, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM, RN, 59150015

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/08/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 20/07/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VALENTIM CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000005281

CNPJ: 07.594.374/0001-21

Data Ínicio: 22/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/04/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: DIAS & DIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES LTDA ME

Registro: 0000006567

CNPJ: 10.381.430/0001-54

Data Ínicio: 18/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 11/08/2025

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z49dy
Impresso em: 20/08/2021 às 13:58:41 por: adapt, ip: 187.61.150.78
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN Nº 1383801/2021
Emissão: 10/08/2021

Validade: 08/11/2021

Chave: 7Z5xw

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em
débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO

Registro: 2108739238

CPF: 026.741.954-60

Endereço: RUA PANTANAL, 150, COND VILA VERDE-TULIPA AP1901, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM, RN, 59150015

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/08/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 20/07/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VALENTIM CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000005281

CNPJ: 07.594.374/0001-21

Data Ínicio: 22/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/04/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7Z5xw
Impresso em: 10/08/2021 às 13:00:48 por: adapt, ip: 187.61.150.78
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, declara para os devidos fins do 

Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de 

outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília), sob as penas da Lei que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatória, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

   

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR 

 

 A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 

de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, sob as penas da Lei, que 

atende os dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente 

o art. 3°, tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma. 

 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

O Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 

SSP/RN, como representante devidamente constituído da empresa LIBRA 

EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 06.006.135/0001-40, Rua 

Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 550 - Natal/RN, para fins do 

Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 

2021 – 09:00hs (horário de Brasília), sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 

0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília), foi 

elaborada de maneira independente pala LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, e 

o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 49/2021 

– Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de 

Brasília), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 

49/2021 – Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs 

(horário de Brasília), não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA A, por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-

08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília), quanto a participar 

ou não da referida licitação; 
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(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 49/2021 – 

Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de 

Brasília), não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 

0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília), antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 49/2021 – 

Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de 

Brasília), não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 

de qualquer integrante da  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - AL – UASG 

070011 antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da 

extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 

A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para todos os efeitos 

legais, que recebeu o Edital de Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-

08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília) e seus Anexos, 

tomando conhecimento, portanto, de todas as cláusulas e exigências do Edital neles 

contidas, bem assim, das condições e locais de fornecimento dos produtos  e serviços, 

para o fiel e integral cumprimento das obrigações decorrentes do referido Certame. 

 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENT. SOCIO AMBIENTAL 
 
 
 

Para fins de participação na Licitação de Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo 

n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília), 

que a empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, sob as penas da Lei, 

notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para 

habilitação no edital do referido certame licitatório conforme previsto no artigo 5º da 

IN/SLTI/MPOG 01/2010, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.  

 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
 

A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA para fins do em 

atendimento ao disposto no Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-

08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília), que o profissional 

adiante relacionado, pertencente ao seu Quadro de Pessoal, será o seu responsável técnico 

indicado para acompanhar, nas condições estabelecidas no citado instrumento convocatório, a 

execução dos serviços, objeto do referido Certame.  

1. ENGENHEIRO CIVIL: MARCO POLO DE LEMOS RIBEIRO 

CREA Nº 210.873.923-8 

CPF/MF Nº 026.741.954-60 

 
 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA 

 

  A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ 

Nº. 06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 

59062 – 550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, 

portador (a) do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, declara que tem 

pleno conhecimento da adequação dos locais vistoriados às condições e peculiaridades 

inerentes à natureza dos serviços que nele irão ser prestados, assumindo total 

responsabilidade por esta declaração e pelas diferenças porventura existentes entre o 

previsto no Termo de Referência em relação aos locais da prestação dos serviços, ficando 

portanto impedida, posteriormente, de pleitear, por força do conhecimento declarado, 

quaisquer alterações contratuais de natureza técnica e/ou financeira, conforme 

recomendações insertas no Acórdão nº 906/2012 – Plenário TCU, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 

2021 – 09:00hs (horário de Brasília). 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

   A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no 

CNPJ Nº. 06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 

59062 – 550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, 

portador (a) do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, declara para os devidos 

fins do Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de 

outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília), que estarão disponíveis e em perfeitas 

condições de uso todos os equipamentos necessários para a execução da presente 

OBRA/SERVIÇO do que se trata o presente objeto desta licitação. 

 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

 

A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, para os devidos fins do Pregão 

Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 

09:00hs (horário de Brasília), que disporá: 

Equipe Técnica envolvida: 

• Marco Polo de Lemos Ribeiro – Engenheiro Civil e Responsável Técnico; 

• Técnico em edificações e Técnico eletromecânico, Pedreiros, Serralheiros, Ajudantes, serventes 

e qualquer operário que possa ser necessário para a excelente condução da obra. 

Equipamentos e Ferramentas: 

• Andaimes, tábuas de madeira, containers de limpeza, maquitas, lixadeiras, ponteiros, talhadeiras, 

equipamentos pneumáticos e etc. 

• Equipamentos de proteção individual (EPI´s) – capacetes, botas, fardamentos, cintos de 

segurança, luvas, óculos de proteção, máscaras e etc. 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DADOS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DE CONTRATOS 

NOME DA EMPRESA:  LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA 

NOME FANTASIA:  LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA 

CNPJ.:  06.006.135/0001-40 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  20.213.133-5 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  164.532-3 

CREA/RN  12891-EM/RN 

ENDEREÇO COMPLETO:  Rua Virgilio Trindade, 81 – Nossa Senhora de Nazaré – Natal/RN.  

CEP:  59.062-550 

E-MAIL:  libraedificacoesltda@gmail.com 

DADOS PESSOAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME COMPLETO:  Ney Dias Freitas 

NACIONALIDADE:  Brasileira 

ESTADO CIVIL:  Divorciado 

ENDEREÇO COMPLETO:  Rua Virgilio Trindade, 1329 – Nossa Senhora de Nazaré – Natal/RN. 

FUNÇÃO JUNTO À EMPRESA:  Sócio Diretor  

MUNICÍPIO:  Natal/RN 

CEP:  59.060-520 

PROFISSÃO:  Empresário 

IDENTIDADE:  001.397.168 – SSP/RN 

CPF:  915.896.224-72 

TELEFONE:  (84) 99200-4600 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA SOBRE QUITAÇÃO DE 

ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS 

 

A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, caso seja declarada 

vencedora da licitação, para fins do Inciso III do art. 2º da Instrução Normativa nº 06 

SEGES/MPDG, de 06/07/2018, que possui responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato oriundo do Pregão Eletrônico nº 49/2021 

– Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 09:00hs (horário de 

Brasília). 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 81 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, em conformidade com o 

disposto no Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de 

outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília), de que não está inidônea nem se encontra 

impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, 

Estadual ou Municipal, bem assim, de que está ciente da obrigatoriedade de informar a 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - AL – UASG 070011 a superveniência de 

qualquer fato que passe a caracterizar qualquer um desses impedimentos. 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E 
CONDIÇÕES DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

Prezados, A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no 

CNPJ Nº. 06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 

59062 – 550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, 

portador (a) do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA, para os fins 

de direito e sob as penas da lei, em atendimento do Projeto Básico, que tem pleno 

conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços objeto da licitação, bem como 

das demais informações disponibilizadas e dos termos e condições estabelecidos Pregão 

Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de outubro de 2021 – 

09:00hs (horário de Brasília) e no PROJETO BÁSICO. 

 

Natal, 15 de outubro de 2021 
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D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 

59062 – 550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, 

portador (a) do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARA,  por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no 

Art. 299 do Código Penal, declara expressamente que caso venha a vencer o certame de 

Pregão Eletrônico nº 49/2021 – Processo n° 0001950-08.2021.6.02.8000 – 15 de 

outubro de 2021 – 09:00hs (horário de Brasília), disponibilizará matriz, filial ou escritório 

na cidade de Maceió/BA a qual irá ocorrer a prestação de serviços e manterá a instalação 

com aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a plena execução 

contratual, a ser comprovado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da 

vigência do contrato. 

 

Natal, 15 de outubro de 2021 
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Pregão Eletrônico – Pregão Eletrônico Nº 19/2021. 
Processo Administrativo 0001950-08.2021.6.02.8000. 
Data: 15 de outubro de 2021 às 09:00 horas (horário de Brasília). 
 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL 

Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, 

particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, 

instalações e pessoal de apoio técnico. 

Declaramos que examinamos o Termo de Referência em sua integralidade, incluindo as planilhas 

e as especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares à execução 

dos serviços, efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu 

custo de execução, bem como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que 

possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte 

não nos isentará das obrigações assumidas, independentemente de nossas dificuldades. 

Declaramos que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da 

licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando 

da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante. 

 

Natal, 15 de outubro de 2021 
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DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 
RESOLUÇÕES CNMP N 01/2015, 07/2006, 21/2007, 28/2008, 37/2009 E 172/2017 

 
A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, DECLARO, nos termos do art. 3º da 

Resolução nº 37, de 28.4.2009 do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, para fins de 

contratação para aquisição ou prestação de serviços junto ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS - AL – UASG 070011, que: 

 
( X ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores não são cônjuges, companheiros(as) ou parentes, 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor ocupante de cargo de 
direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da 
licitação. 
 
( ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são cônjuges, companheiros(as) ou parentes, até o 
terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor ocupante do cargo de direção do  ministério Público da União e dos 
Estados, abaixo identificado(s): 
* A Contratação de empresa pertencente a parente de membro ou servidor não abrangido pelas hipóteses expressas 
de nepotismo poderá ser vedada pelo órgão do Ministério Público competente, quando, no caso concreto, identificar 
risco potencial de contaminação do processo licitatório. 
Nome do membro ou servidor: ____________________________________________ 
Cargo: _______________________________________________________________ 
Órgão de Lotação:______________________________________________________ 
Grau de Parentesco:_____________________________________________________ 

 

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

Natal, 15 de outubro de 2021 
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DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE SOCIAL 

 

A empresa LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 

06.006.135/0001-40, Rua Virgílio Trindade, Nº 87 – Nossa Senhora de Nazaré – CEP 59062 – 

550 - Natal/RN, por intermédio do seu representante legal o Sr. Ney Dias Freitas, portador (a) 

do CPF nº. 915.896.224-72, RG nº. 001.397.168 SSP/RN, declara: 

 
Não ter sido condenada, a licitante ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação, em 

todas as suas formas, por motivos de raça, gênero e outros, conforme dispõe: 

 

• a Constituição Federal de 1988 em seu inciso IV do art. 3º; inciso I do art. 5º; e 

• os arts. 38 e 39 do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010. 

Não explorar o trabalho infantojuvenil, em atenção ao que dispõe: 

• o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988; 

• o Título III do Capítulo IV do Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943 (CLT); 

• os arts. 60 a 69 da Lei nº 8.069, de 19 de julho de 1990 (ECA); 

• a Lei nº 8.069, de 19 de julho de 1990; 

• o Decreto nº 6.841, de 12 de junho de 2008, o qual trata da proibição das piores formas de trabalho infantil 

e ação imediata para sua eliminação. Não praticar, de nenhuma forma, ações que possam ser enquadradas 

nos arts. 1º e 170 da Constituição Federal, nos arts. 149, 203 e 207 do Código Penal (dispositivos que 

tratam do trabalho análogo ao de escravo e tráfico de pessoas para esse fim), Decreto nº 5.017/2004, que 

promulga o Protocolo de Palermo e as convenções OIT 29 e 105. 

 

Natal, 15 de outubro de 2021 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
Sr. Chefe SMR
 
Solicito a análise técnica de proposta e documetos

 do licitante melhor classificado no Pregão 49/2021, segue:
1. PROPOSTA 0960061
2. ACERVO TÉCNICO 0960065
3. COMPROVAÇÃO INSCRIÇÃO CREA 0960066
4. ATESTADOS QUALIFICACÃO TÉCNICA 01 0960083
5. ATESTADOS QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA 02 0960083
6. EMPENHOS DE CONTRATOS REALIZADOS APRESENTADOS  PELO LICITANTE NA

SESSÃO 0960086
7. TABELA SINAP ENCARGOS 0960094
8. DECLARAÇÕES DIVERSAS APRESENTADAS PELO LICITANTE NA SESSÃO 0960089
9. COMPROVAÇÃO COMPOSIÇÃO BDI 0960123

Agradeço antecipadamente e aguardo.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/10/2021, às 10:47, 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
0960098 e o código CRC DADB31AA.

0001950-08.2021.6.02.8000 0960098v1
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         COMPOSIÇÃO DE BDI 

   

   

A CUSTOS INDIRETOS 7,30% 

AC Administração Central 4,00% 

DF Despesas Financeiras 1,23% 

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

   

   

l lucro/Bonificação 7,40% 

   

 IMPOSTOS 10,65% 

il PIS 0,65% 

i2 ISS 2,50% 

i3 COFINS 3,00% 

i4 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 4,50% 

   

BDI = ((l+(AC+SRG))*(l+DF)*(l+L) - 1 )*100 29,07% 

OBS: A inserção da alíquota de 4,5% nos impostos, deu-se pelo uso do SINAPI com os serviços desonerados. 

 
 

Natal, 15 de outubro de 2021. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5328 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0960098, segue a

análise da documentação relativa à qualificação técnica da
empresa Libra Empreendimentos e Projetos.

 
9.10.3 - Qualificação técnica e profissional
9.10.3.1 Comprovante de inscrição no Conselho

Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU)...

Análise: A empresa não apresentou a Certidão de
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional
de Engenharia.

 
9.10.3.2. Para fins de habilitação técnica

operacional das licitantes, com relação a este projeto, serão
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os
seguintes serviços, no mínimo:

a) Execução de estrutura metálica com, no mínimo,
25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área;

b) Execução de escada de marinheiro com guarda-
corpo com no mínimo 15 (quinze) metros de comprimento.

Análise: A empresa não apresentou Certidão de
Acervo Técnico compatível com as exigências do edital.

 
Sendo estas as informações requeridas, esta

unidade técnica sugere a inabilitação da empresa Libra
Empreendimentos e Projetos no Pregão nº 49/2021, por não
atender às exigências do edital.

Informação 5328 (0960482)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 340



 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 15/10/2021, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960482 e o código CRC AE213ECA.

0001950-08.2021.6.02.8000 0960482v3
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

704443/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA

Registro: 0205399908AL RNP: 0205399908
Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20160045221 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2016 Baixada em: 13/09/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS CPF/CNPJ: 12.207.437/0001-80
Endereço do contratante: RUA do Comércio Nº: 03

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: São Brás UF: AL CEP: 57380000

Contrato: 55/2016 Celebrado em: 02/08/2016
Valor do contrato: R$ 296.482,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Veriador Alfredo Santos Nº: S/N

Complemento: Ginásio José Medeiros Bairro: Centro

Cidade: São Brás UF: AL CEP: 57380000

Data de início: 02/08/2016 Conclusão efetiva: 30/11/2016

Finalidade: Esportivo 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS CPF/CNPJ: 12.207.437/0001-80

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4117 - GINÁSIO
DE ESPORTES 15 - EXECUÇÃO 1024.14 metro quadrado;

Observações

Objeto: Contratação de Empresa para conclusão da obra de construção da quadra na Escola José Medeiros, no Município de São Brás - AL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 704443/2021
17/09/2021, 09:44

64wAY

A CAT é Válida em todo território nacional. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes
na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional
em questão.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 64wAY

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 17/09/2021, às 11:04.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
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CREA-AL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MCZ CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a
este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 17/09/2020 16:36:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 58982102181037420932-1 58982102181037420932-20 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd819e3ca6b26f8191dd0b4709b5d3366244d8eda22c04325b9cefe0295d22dff46b4f31a799a5988352076a532
18eca1eecccd8ff4107946c78d42265cd474b5 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

673899/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO

Registro: 0212816071AL RNP: 0212816071
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: AL20170079717 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/10/2017 Baixada em: 18/12/2017

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL CPF/CNPJ: 12.517.793/0001-08
Endereço do contratante: RUA JORGE DE LIMA Nº: 131

Complemento:  Bairro: TRAPICHE DA BARRA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57010300

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 754.643,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JORGE DE LIMA Nº: 131

Complemento:  Bairro: TRAPICHE DA BARRA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57010300

Data de início: 05/06/2017 Conclusão efetiva: 31/10/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL CPF/CNPJ: 12.517.793/0001-08

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 -
EXECUÇÃO 522.73 metro quadrado;

Observações

Reforma e Ampliação de Centro de Diagnóstico e Imagem- CEDIM, localizado em prédio anexo as prédio sede da Universidade, situada na Rua
Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 673899/2017
14/11/2018, 11:54

4xWYc

A CAT é Válida em todo território nacional. Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4xWYc

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-10; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23539-U8IE;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-11; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23538-GTQX;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-12; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23537-RW5N;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-13; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23536-QA53;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-14; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23535-0KLB;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-15; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23534-01ZR;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-16; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23533-25X2;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-17; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23532-BJ2X;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-18; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23531-0SOG;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-19; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23530-A41L;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 58982102181037420932-20; Data: 21/02/2018 10:52:15

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN23529-BM52;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti

Titular
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 703640/2021
Emissão: 10/08/2021

Validade: 08/11/2021

Chave: 591b9

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: AUREA CRISTINA FERNANDES LOUREIRO TAVARES

Registro: 0200682415

CPF: 032.751.074-96

Endereço: RUA MANOEL MARCELINO ALBUQUERQUE,, 743, ITAPOA, ARAPIRACA, AL, 57314120

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/04/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUCAO - CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73-CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25º DA MESMA RESOLUCAO, COM RESTRICAO AS
ATIV.QUE ENVOLVAM CONHECIMENTOS DE ESTRADAS DE FERRO; PORTOS, RIOS E CANAIS; PONTES; GRANDES ESTRUTURAS;
BARRAGENS E DIQUES; AEROPORTOS E INSTAL. ELETRICAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 22/10/2003

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUçãO 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE FIGUEIREDO COSTA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EMALUB - EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E LUBRIFICANTES LTDA

Registro: 0000003740

CNPJ: 12.318.234/0001-60

Data Ínicio: 09/12/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0000498807

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Data Ínicio: 07/02/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 591b9
Impresso em: 10/08/2021 às 15:04:46 por: adapt, ip: 179.176.7.181
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 704909/2021
Emissão: 30/09/2021

Validade: 31/10/2021

Chave: Z9044

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA

Registro: 0205399908

CPF: 007.858.664-00

Endereço: LOTEAMENTO MONTE VERDE, QUADRA F, LOTE 08, 08, ANTARES, MACEIO, AL, 57048034

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.

Restrições: PONTES E FERROVIAS

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 20/12/2013

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 31/10/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301769959. Data de vencimento do
boleto: 31/10/2021

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)  

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0000498807

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Data Ínicio: 03/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9044
Impresso em: 30/09/2021 às 17:31:16 por: adapt, ip: 181.213.53.7
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 704907/2021
Emissão: 30/09/2021

Validade: 31/10/2021

Chave: 74AA1

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO

Registro: 0212816071

CPF: 007.858.634-86

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE ALVARO CALHEIROS, 978, EDF. AUREA MARIA, APT. 102,, JATIUCA, MACEIO, AL, 57035558

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/10/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7° DA RESOLUCAO N° 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.

Restrições: PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 20/12/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301769948. Data de vencimento do
boleto: 31/10/2021

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (6/6)  

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0000498807

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Data Ínicio: 03/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 74AA1
Impresso em: 30/09/2021 às 17:21:39 por: adapt, ip: 181.213.53.7

Página 1/1

Certidão CREAAL (0961314)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 396



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 704908/2021
Emissão: 30/09/2021

Validade: 31/10/2021

Chave: Y19D0

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

Interessado(a)

Empresa: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Registro: 0000498807

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 250.000,00

Data do Capital: 17/02/2016

Faixa: 3

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: EXERCERÁ ATIVIDADES TÉCNICAS REFERENTES A EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANALISE DE
EDIFICAÇÕES (URBANAS, RURAIS E COMERCIAIS); EXECUÇÃO, FISCALIZARÁ PROJETOS E SUA ANÁLISE DE ABASTECIMENTOS D`ÁGUA
(URBANA, RUAIS E COMERCIAIS); EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
(URBANO, RURAIS E COMERCIAIS) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE PAVIMENTAÇÃO; EXECUÇÃO,
FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE DRENAGENS PLUVIAIS; EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE
AGRIMENSURA; EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE OBRAS DE TERRA; EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E
SUA ANÁLISE DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E A AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA PROJETADA, 1, CENTRO, JAPARATINGA, AL, 57950000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/12/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000049889DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301769970. Data de vencimento do
boleto: 31/10/2021

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (6/6)  

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO

Registro: 0212816071

CPF: 007.858.634-86

Data Início: 03/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7° DA RESOLUCAO N° 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA
RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA

Registro: 0205399908

CPF: 007.858.664-00

Data Início: 03/12/2015

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y19D0
Impresso em: 30/09/2021 às 17:27:23 por: adapt, ip: 181.213.53.7
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 704908/2021
Emissão: 30/09/2021

Validade: 31/10/2021

Chave: Y19D0

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA
RESOLUCAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
Sr. Chefe SMR
Solicito a análise da documentação técnica do

último classificado no Pregão 49/2021, segue:
1. PROPOSTA 0961306
2. ACERVO TÉCNICO 0961310
3. CERTIDÕES CREA AL0961314

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 18/10/2021, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961316 e o código CRC 01D4E1FF.

0001950-08.2021.6.02.8000 0961316v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5370 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0961316, segue a

análise da documentação relativa à qualificação técnica da
empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -
EPP.

 
9.10.3 - Qualificação técnica e profissional
9.10.3.1 Comprovante de inscrição no Conselho

Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo (CAU)...

Análise: A empresa apresentou a Certidão de
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional
de Engenharia (0961314).

 
9.10.3.2. Para fins de habilitação técnica

operacional das licitantes, com relação a este projeto, serão
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os
seguintes serviços, no mínimo:

a) Execução de estrutura metálica com, no mínimo,
25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área;

Análise: A empresa apresentou Certidão de Acervo
Técnico compatível com as exigências do edital (0961310).

 
 b) Execução de escada de marinheiro com guarda-

corpo com no mínimo 15 (quinze) metros de comprimento.
Análise: A empresa apresentou Certidões de Acervo

Técnico compatíveis com as exigências do edital (0961310).
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Sendo estas as informações requeridas, esta
unidade técnica sugere a habilitação da empresa MCZ
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP no Pregão
nº 49/2021, por atender às exigências do edital relacionadas à
Qualificação Técnica.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 19/10/2021, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961863 e o código CRC 78112F1A.

0001950-08.2021.6.02.8000 0961863v3
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fa}[]\cdcYQdf̀ZgbfdcQ[gQ]̂Ẑ�fdcQd̂Q�gc~�ĝ]Q[gb][Q_c]bfZf_cab̂Q_[b̂aZfc~Q[gQd̂Q}cb[Qd[Q|]̂��[QV~̂b]�afZ[Q�������QzRWP
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N9O79PQKRSJTPUK7U7VQ9PSBPS;TPUK7WR.;X-YZ[\]Ŷ_-Z̀-abcd-Ze-GfgGHGgMGEFHHHIhDiX-jk\l_]_-[̀m-_[-nkZ_[-j_
okYX-pqk-\qrn]k-_-\̀ _̂-jk-_n]kZjYs_tkr-Z̀[-̂k]r [̀-k[̂_mklk\Yj̀[-Z̀-_]̂u-vwx-j_-aoyu

d_n_]_̂YZt_X-z{-jk-|q̂qm]̀-jk-w}wzu

-

~/0�23

Certidão DECLARAÇÕES COMPRASNET E SÓCIOS (0962186)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 406



���������������� �	
�����
�	����

���������������	���
������	����	
��	
����
���	���� �
������!��������"�	� !#�$%&&�'�	� !#�(�(��%)'�!*���#�����'��*���#+, ���

--

-

.

.
/012343567

8

9:;<=>.;?;@:ABCD>.EFGHIHJ.K3LM.NIIJJ
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,m5no(eàehèpelqhhhdrfi(r(sct(cuvwxyz{u|w(|(}vcuy~uy_{u|w(WxJ_(

d�(VK(uZ\ZSOP(VK(ehed̀

(

�:;<�6

Certidão DECLARAÇÕES COMPRASNET E SÓCIOS (0962186)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 408



���������������� �	
�����
�	����

���������������	���
������	����	
��	
����
���	���� !�
	�
��
��
����"�	�#$%�&'((�)�	�#$%�*�*��'+)�$,���%�����)��,���%-. ���

//

/

0

1
234567689:1;31<=3>?@AB=4?61;31C6A:1DEF37G3=?3=A3

0

H73I9:1353A7J=?4:1KLMNONP1QRDS1TOOPP

UVW1VXYDZ[Q\X]D1]1<YVX[HX[R\X]D1̂Z2R_0̀abc0de0NfgNONgTNLMOOOPhKi_0jklmnon0pqr0np0skdnp0jn0mkt_0uvk0nwx0n
sokpkdwk0jnwn0tdkytpwkz0{nwqp0tzskjtwt|qp0snon0pvn0}nrtmtwn~�q0dq0sokpkdwk0soqlkppq0mtltwnw�otq_0ltkdwk0jn0qrot�nwqotkjnjk
jk0jklmnono0qlqoo�dltnp0sqpwkotqokp�

cnsnonwtd�n_0��0jk0�vwvroq0jk0�����

0

C34�67

Certidão DECLARAÇÕES COMPRASNET E SÓCIOS (0962186)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 409



Certidão DECLARAÇÕES COMPRASNET E SÓCIOS (0962186)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 410



Certidão DECLARAÇÕES COMPRASNET E SÓCIOS (0962186)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 411



Certidão DECLARAÇÕES COMPRASNET E SÓCIOS (0962186)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 412



Certidão DECLARAÇÕES COMPRASNET E SÓCIOS (0962186)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 413



Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

O referido é verdade. Dou fé. ************************** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/58982407209185821569

CARTÓRIO

A
u

ten
ticação

 D
ig

ital C
ó

d
ig

o
: 58982407209185821569-1

D
ata: 24/07/2020 06:44:37

V
alo

r T
o

tal d
o

 A
to

: R
$ 4,56

S
elo

 D
ig

ital T
ip

o
 N

o
rm

al C
: A

K
F

70024-H
R

2F
;

CNJ: 06.870-0

C
artó

rio
 A

zevêd
o

 B
asto

s
A

v. P
resid

en
te E

p
itácio

 P
esso

a - 1145
B

airro
 d

o
s E

stad
o

, Jo
ão

 P
esso

a - P
B

(83) 3244-5404 - carto
rio

@
azeved

o
b

asto
s.n

o
t.b

r
h

ttp
s://azeved

o
b

asto
s.n

o
t.b

r
B

e
l. V

á
lb

e
r A

ze
vê

d
o
 d

e
 M

ira
n
d
a

 C
a

va
lca

n
ti

T
itu

la
r

TJPB

C
ertidão D

E
C

LA
R

A
Ç

Õ
E

S
 C

O
M

P
R

A
S

N
E

T
 E

 S
Ó

C
IO

S
 (0962186)         S

E
I 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 414



Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.

O referido é verdade. Dou fé. ************************** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/58982407209185821569
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MCZ
CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/01/2021 11:21:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de
e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 58982407209185821569-1 a 58982407209185821569-2 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda1c8072f0be8ef2c6f62dc4d90db55021969e85961ee7bc4ce0564a33af7de09e9ae6a634257df74a0c27beb2b34582e

ecccd8ff4107946c78d42265cd474b5  
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Certidão nº: 39892889/2021

Expedição: 19/10/2021, às 16:07:20

Validade: 16/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.202.729/0001-46, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão TRAB TCU CNJ PORTAL NEGATIVA FALEN ATO CONSTITUTIV (0962187)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 417



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 19/10/2021 16:05:56 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA 

CNPJ: 23.202.729/0001-46 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 11/10/2021  003156475 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003156475  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 MCZ   CONSTRUÇOES   E   INCORPORAÇÕES   LTDA,   residente   na   RUA   PROJETADA   01,   Centro,   CEP: 
 57950-000, Japaratinga - AL, vinculado ao CNPJ: 23.202.729/0001-46 ****************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, segunda-feira, 11 de outubro de 2021 às 10h49min. 

                      003156475 
 PEDIDO N°:  
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CERTIFICO O REGISTRO EM 26/12/2019 09:58 SOB Nº 20190593156.
PROTOCOLO: 190593156 DE 13/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905894360. NIRE: 27200588799.
MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 26/12/2019
         www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 26/12/2019
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Capital Social
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Dados do Sócio
Nome
DIOGO ANTONIO LEITE DA
SILVA

CPF/CNPJ
007.858.664-00

Participação no capital
R$ 125.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Nome
JEFFERSON ANTONIO DA
SILVA FILHO

CPF/CNPJ
007.858.634-86

Participação no capital
R$ 125.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA

CPF
007.858.664-00

Término do mandato

Nome
JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO

CPF
007.858.634-86

Término do mandato

Último Arquivamento
Data
29/07/2021

Número
20210710403

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
27200588799

CNPJ
23.202.729/0001-46

Data de Ato Constitutivo
02/09/2015

Início de Atividade
02/09/2015

Endereço Completo
Rua PROJETADA, Nº 1, CENTRO - Japaratinga/AL - CEP 57950-000

Objeto Social
EXERCERA ATIVIDADES TÉCNICAS REFERENTES A EXECUÇÃO,FISCALIZAÇÃO,PROJETOS E SUA ANALISE DE
EDIFICAÇÕES(URBANAS,RURAIS E COMERCIAIS);EXECUÇÃO,FISCALIZARA,PROJETOS E SUA ANALISE DE ABASTECIMENTO D
´ÁGUA(URBANA,RURAIS E COMERCIAIS);EXECUÇÃO,FISCALIZAÇÃO,PROJETOS E SUA ANALISE DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO(URBANO,RURAIS E COMERCIAIS);EXECUÇÃO,FISCALIZAÇÃO,PROJETOS E SUA ANALISE DE
PAVIMENTAÇÃO;EXECUÇÃO,FISCALIZAÇÃO,PROJETOS E SUA ANALISE DE DRENAGENS PLUVIAIS;EXECUÇÃO,FISCALIZAÇÃO,PROJETOS
E SUA ANALISE DE AGRIMENSURA;EXECUÇÃO,FISCALIZAÇÃO,PROJETOS E SUA ANALISE DE OBRAS DE
TERRA;EXECUÇÃO,FISCALIZAÇÃO,PROJETOS E A SUA ANALISE DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E A AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/08/2021, às 14:53:23 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código NPVAGJ13.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC2100889706

Nome Empresarial: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2100889706

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.202.729/0001-46 DUNS®: 943264217
Razão Social: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA
Nome Fantasia: MCZ CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/01/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 10/01/2022
FGTS 04/11/2021
Trabalhista Validade: 12/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2021
Receita Municipal Validade: 09/11/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 19/10/2021 16:14 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 23.202.729/0001-46
Razão Social: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA PROJETADA, 1 - CENTRO - Japaratinga / Alagoas

Emitido em: 19/10/2021 16:15 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.202.729/0001-46 DUNS®: 943264217
Razão Social: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA
Nome Fantasia: MCZ CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/01/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 250.000,00 Data de Abertura da Empresa: 02/09/2015
CNAE Primário: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário 1: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 2: 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,
CNAE Secundário 3: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 4: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 5: 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
CNAE Secundário 6: 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE
CNAE Secundário 7: 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
CNAE Secundário 8: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 9: 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

Dados para Contato
CEP: 57.950-000
Endereço: RUA PROJETADA, 1 - CENTRO
Município / UF: Japaratinga / Alagoas
Telefone: (82) 33117370
E-mail: CICEROBEZERRA1966@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
007.858.664-00CPF:

Nome: DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA

Emitido em: 19/10/2021 16:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
007.858.664-00CPF:

Nome: DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA
E-mail: mczconsteincor@gmail.com

Emitido em: 19/10/2021 16:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

42
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 007.858.664-00 Participação Societária: 50,00%
Nome: DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA
Número do Documento: 0205399908 Órgão Expedidor: CREA/AL
Data de Expedição: 05/09/2014 Data de Nascimento: 08/06/1981
Filiação Materna: EDNEUZA LEITE DA SILVA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 30555078 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 21/09/2006

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITENome:

010.229.924-22Estrangeiro:

CEP: 57.048-034
Endereço: QUADRA F LOT MONTE VERDE, 8 - QUADRA F LOTE 08 - ANTARES
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 99421407
E-mail: eng.diogoantonio@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 007.858.634-86 Participação Societária: 50,00%
Nome: JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO
Número do Documento: 0212816071 Órgão Expedidor: CREA/AL
Data de Expedição: 10/11/2014 Data de Nascimento: 05/01/1980
Filiação Materna: EDNEUZA LEITE DA SILVA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 1734414 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 06/05/2005

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ANDREA CRISTINE FERNANDES LOUREIRO DA SILVANome:

032.746.964-12Estrangeiro:

CEP: 57.035-558
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE ALVARO CALHEIROS, 978 - EDF AUREA MA 102 -
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 93525135
E-mail: jeffersonasfilho@gmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços
78 - Estudos e Projetos de Arquitetura
302 - Estudos e Projetos de Saneamento - Sistema de Esgoto Sanitá-rio
1392 - Obras Civis de Pavimentação de Concreto

Emitido em: 19/10/2021 16:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

Serviços
1406 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica
1422 - Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo
4545 - Obras Civis de Edificações Residenciais e Comerciais
5622 - Obras Civis Públicas ( Construção )

Emitido em: 19/10/2021 16:16 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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11/08/2020 https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/58982707202776521352

https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/58982707202776521352 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MCZ CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a
este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/08/2020 15:21:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA ou ao Cartório
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 58982707202776521352-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c5504e0226bcd92bf11ef01d16de7714a7883e91f2e876a8621eefacf0ff4d6fbbae9ab81af4fae99db240c44530
408eecccd8ff4107946c78d42265cd474b5 
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

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

Emitida às 13:43:23 do dia 27/09/2021

Código de controle da certidão: 6561-CCCF-0CB2-4268

Certidão fornecida para o CNPJ: 23.202.729/0001-46

Válida até 26/11/2021

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

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 23.202.729/0001-46
Razão Social: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA PROJETADA, 1 - CENTRO - Japaratinga / Alagoas

Emitido em: 15/10/2021 07:21 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:

Certidão SICAF GERAL (0962192)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 436



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.202.729/0001-46 DUNS®: 94*****17
Razão Social: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA
Nome Fantasia: MCZ CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/01/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 10/01/2022
FGTS 04/11/2021
Trabalhista Validade: 12/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2021
Receita Municipal Validade: 09/11/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 15/10/2021 07:20 de
CPF: 007.858.664-00      Nome: DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.202.729/0001-46
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
02/09/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MCZ CONSTRUCOES 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R PROJETADA 

NÚMERO 
1 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.950-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
JAPARATINGA 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CICEROBEZERRA1966@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 3311-7370 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
02/09/2015 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/09/2021 às 09:30:08 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 23.202.729/0001-46
Razão Social:MCZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Endereço: R PROJETADA 1 / CENTRO / JAPARATINGA / AL / 57950-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/09/2021 a 16/10/2021 
 
Certificação Número: 2021091702183010174404

Informação obtida em 27/09/2021 14:13:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Certidão nº: 28550422/2021

Expedição: 17/09/2021, às 09:28:57

Validade: 15/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.202.729/0001-46, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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m 
1 

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A P A R A T I N G A 

S E C R E T A R I A D E NEGÓCIOS D A F A Z E N D A M U N I C I P A L 
SEAC 

Endefeço PÇ NS CANDEIAS 172-CENTRO Telefone: (82)3297-1131 CNPJ 12.247.946/0001-36 

N" do Cadastro: 210 Usuário: ROBERTO HUGO ATAÍDE RODRIGUES Data Inclusão/Intervenção: 06/02/2020 

Identificação do Contribuinte 
2028 Cadastro (CGM): 

Nome Contribuinte; 
N" Petição: 
Nome Fantasia: 
C.P.F./C.N.P.J,: 
Insc. Estadual: 
Logradouro: 
Complemento: 
Telefone{DDD): 
Telefone comercial: 
Web Site. 

Complemento Estabetecimento: 

M C Z C O N S T R U Ç Õ E S E I N C O R P O R AÇ Õ E S LT D A 

Fora do Município: N A O 

23.202.729/0001-46 
Tipo Pessoa: 

RUA ANTÔNIA BENEDITA DA SILVA 
CASA 

Data Início Atividade: 02/09/2015 
Jurídica Simptes Nacional: Sim 

B a i rm : CENTRO 
Fax (DDD): 

Insc.tmobiliária: 01,01.100.0510.001 

Endereço: RUA PROJETADA ,01 

Cadastros Imobiliá rios 

Inscrição Reduzida: 1 5 5 3 Situação: Ativo 

Publicidade: 
Area Coberta: 
Área Descoberta: 
Total de Prof. Hábil.: 
Motor: 
N° de Dias: 

Atividade: 4120400 

Atividatte: 4213800 

Atividade: 4222701 

Atividade: 4299501 

Atividade: 4313400 

Atividade: 4391600 

Atividade: 6821801 

Atividade: 7111100 

Atividade: 7112000 

Atividade: 7119701 

0.0 
0.0 
0.0 
O 

O 
O 

N° Praça: 
H. Especial: 
N° Quartos: 
N° Leitos: 

Base de Cálculo 
Situação Contribuinte, 
Tipo Contnbuiçào: 
Tipo de Publicidade: 
Data encerramento: 
Área Localização: 

AT I V O 

N O R M AL 

C O M U M 

AR E A P AR T I C U LAR 

Atividades 

C O N S T R U Ç ÃO D E E D IF ÍC IO S 

O BR AS D E U R BAN I Z AÇ ÃO - R U AS , P R AÇ AS E C ALÇ AD AS 

C O N S T R U Ç ÃO D E R E D E S D E ABAS T E C I M E N T O D E ÁG U A. C O LE T A D E 

C O N S T R U Ç ÃO D E I N S T ALAÇ Õ E S E S P O R T I V AS E R E C R E AT I V AS 

O BR AS D E T E R R AP LE N AG E M 

O BR AS D E F U N D AÇ Õ E S 

C O R R E T A G E M N A C O M P R A E V E N D A E AV ALI AÇ AO D E I M Ó V E I S 

S E R V I Ç O S D E AR O U I T E T U R A 

S E R V I Ç O S D E E N G E N H AR I A 

S E R V I Ç O S D E C AR T O G R AF I A. T O P O G R AF I A E G E O D É S I A 

Tipo: PRIMÁRIA 

Tipo: SECUNDÁRIA 

Tipo: SECUNDÁRIA 

Tipo: SECUNDÁRIA 

Tipo: SECUNDÁRIA 

Tipo: SECUNDÁRIA 

Tipo: SECUNDÁRIA 

Tipo: SECUNDÁRIA 

Tipo: SECUNDÁRIA 

Tipo: SECUNDÁRIA 

Identificação Principa l dos Sócios 

Cadastro (CGM): 2030 
Nome Sócio: JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO Cargo: PROPRIETÁRIO 
Endereço: RUA ANTÔNIA BENEDITA DA SILVA 

Cargo: 
N»; S/N 

Complemento: CASA Bairro: CENTRO 
Cidade: JAPARATINGA UF: AL Email; 
C.P.F.; 007.858.634-86 
CadastHD (CGM); 951 
Nome Sócio: DIOGO ANTÔNIO LEITE DA SILVA Cargo: PROPRIETÁRIO 
Endereço: LOT MONTE VERDE 

Cargo: 
ti": 195 

Complemento: QUADRA F / LOTE 8 Bairro: ANTARES 
Cidade: MACEIÓ UF: AL Email: 
C.P.F.: 007.858.664-00 

Cadastro (CGM): 

Contador: 

Endereço: 

Complemento: 

Cidade: 
C.P.F.: 

ittficaçfto Contador 

^^^^^^ações Gerais 
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Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKG41043-60QA;
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0-
0 Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

T
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA
CNPJ: 23.202.729/0001-46 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:26 do dia 14/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2022.
Código de controle da certidão: 9902.219F.6D98.9CCD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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37408259449Usuário:

19/10/2021 16:12:11Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente23202729000
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

INTENÇÃO DE RECURSO:
intenção de Recurso, pois nossa inscrição junto ao CREA/RN consta no rodapé de todas às nossas declarações,
nossa certidão embora não tenha constado em nossa documentação, à mesma consta cadastrada e à disposição no
SICAF – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA de nossa empresa. No tocante ao acervo técnico do engenheiro, consta obra de
construção de Ginásio poliesportivo ao qual nosso Engenheiro teve a participação da construção com uma área
total de 1234,15m² cobertura metálica, conforme CAT que está anexa.

 Fechar
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO (DESISTÊNCIA) :
Em virtude de não atrasar o presente certame, decidimos em desistir do presente recurso, reforçando nossos
questionamentos anteriores na intenção de recursos. Onde, nossa inscrição junto ao CREA/RN consta no rodapé de
todas às nossas declarações, nossa certidão embora não tenha constado em nossa documentação, à mesma consta
cadastrada e à disposição no SICAF – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA de nossa empresa. No tocante ao acervo técnico do
engenheiro, consta obra de construção de Ginásio poliesportivo ao qual nosso Engenheiro teve a participação da
construção com uma área total de "1.234,15m²" “cobertura metálica”, ou seja, serviços compatíveis, e conforme
norma TCU, “serviços em grau de dificuldades iguais e ou superiores, conforme CAT que está anexada. Vimos
também que foi dado um prazo de 24 horas para empresa vencedora em segundo lugar atualizar a sua falência e
concordata, mesma procedimento poderia ter sido adotado para nossa empresa no tocante ao registro e quitação
da empresa, mesmo que ela já constava no cadastramento do SICAF, no mais agradecemos desde já e nós
colocamos a vossa disposição.

 Fechar
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Pregão Eletrônico

70011 .492021 .13294 .4437 .21176543

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00049/2021

Às 09:00 horas do dia 15 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0001950-
08.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00049/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto:
Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo,
inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção
dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. O Pregoeiro
abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Serviço engenharia
Descrição Complementar: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço
galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 144.209,0300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 144.000,0000 e com valor
negociado a R$ 139.999,7300 .

Histórico
Item: 1 - Serviço engenharia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
23.202.729/0001-46 MCZ

CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 144.129,4700 R$ 144.129,4700 15/10/2021
08:17:31

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo
marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme
projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações
e condições assentadas no edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

06.006.135/0001-40 LIBRA
EMPREENDIMENTOS
E PROJETOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 144.209,0300 R$ 144.209,0300 12/10/2021
11:11:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 Serviço engenharia - Descrição: Prestação de serviço de fornecimento e
instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em
estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de
acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 144.209,0300 06.006.135/0001-40 15/10/2021 09:00:00:430
R$ 144.129,4700 23.202.729/0001-46 15/10/2021 09:00:00:430
R$ 144.000,0000 23.202.729/0001-46 15/10/2021 09:43:51:333
R$ 140.000,0000 06.006.135/0001-40 15/10/2021 09:44:09:450

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento 15/10/2021 Análise de propostas do item finalizada.
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análise de
propostas

09:02:23

Abertura 15/10/2021
09:15:00 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

15/10/2021
09:39:11 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

15/10/2021
09:39:11

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
144.129,4700 e R$ 144.209,0300.

Encerramento 15/10/2021
09:44:12 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

15/10/2021
09:44:12 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

15/10/2021
09:51:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF:
06.006.135/0001-40.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

15/10/2021
10:12:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS
LTDA, CNPJ/CPF: 06.006.135/0001-40.

Recusa de
proposta

18/10/2021
15:23:09

Recusa da proposta. Fornecedor: LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF:
06.006.135/0001-40, pelo melhor lance de R$ 140.000,0000. Motivo: proposta recusada, deixou de
apresentar documentos técnicos itens 9.10.3.1 (comprovante quitação), 9.10.3.2, letras "a" e "b",
Certidão de Acervo Técnico compatível com as exigências do edital, Parecer Técnico Unidade de
Engenharia, junto aos autos que deu origem ao certame.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

18/10/2021
15:31:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF:
23.202.729/0001-46.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

18/10/2021
16:40:01

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES
LTDA, CNPJ/CPF: 23.202.729/0001-46.

Aceite de
proposta

19/10/2021
16:05:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF:
23.202.729/0001-46, pelo melhor lance de R$ 144.000,0000 e com valor negociado a R$ 139.999,7300.
Motivo: valor ajustado pelo licitante

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

19/10/2021
16:27:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF:
23.202.729/0001-46.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

19/10/2021
16:55:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES
LTDA, CNPJ/CPF: 23.202.729/0001-46.

Habilitação de
fornecedor

19/10/2021
17:14:21

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA -
CNPJ/CPF: 23.202.729/0001-46

Registro de
intenção de
recurso

19/10/2021
17:21:15

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA CNPJ/CPF:
06006135000140. Motivo: intenção de Recurso, pois nossa inscrição junto ao CREA/RN consta no rodapé
de todas às nossas declarações, nossa certidão embora não tenha constado em nossa documentação, à
mesma con

Aceite de
intenção de
recurso

19/10/2021
18:01:48

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF:
06006135000140. Motivo: Apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente avaliar a
existência dos pressupostos recursais, cabendo a autoridade Gestora, Presidente TRE/AL a decisão de
mérito, fulcro ACORDÃO 339/2010 TCU. Contudo, alertamos para recursos meramente protelatórios,
considerando que foi oportunizado ao licitante o direito ao contraditório e ampla defesa, após o pregoeiro
recusar a proposta, registros ata. Ficam intimados o recorrente e recorrido para apresentação de razões
e contrarrazões.

Aceite de
intenção de
recurso

19/10/2021
18:01:53

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF:
06006135000140. Motivo: Apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente avaliar a
existência dos pressupostos recursais, cabendo a autoridade Gestora, Presidente TRE/AL a decisão de
mérito, fulcro ACORDÃO 339/2010 TCU. Contudo, alertamos para recursos meramente protelatórios,
considerando que foi oportunizado ao licitante o direito ao contraditório e ampla defesa, após o pregoeiro
recusar a proposta, registros ata. Ficam intimados o recorrente e recorrido para apresentação de razões
e contrarrazões.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

06.006.135/0001-40 19/10/2021 17:21 19/10/2021 18:01 Aceito
Motivo Intenção:intenção de Recurso, pois nossa inscrição junto ao CREA/RN consta no rodapé de todas às
nossas declarações, nossa certidão embora não tenha constado em nossa documentação, à mesma consta
cadastrada e à disposição no SICAF – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA de nossa empresa. No tocante ao acervo
técnico do engenheiro, consta obra de construção de Ginásio poliesportivo ao qual nosso Engenheiro teve a
participação da construção com uma área total de 1234,15m² cobertura metálica, conforme CAT que está
anexa.
Motivo Aceite ou Recusa:Apresentada a intenção de recorrer, cabe ao pregoeiro tão-somente avaliar a
existência dos pressupostos recursais, cabendo a autoridade Gestora, Presidente TRE/AL a decisão de mérito,
fulcro ACORDÃO 339/2010 TCU. Contudo, alertamos para recursos meramente protelatórios, considerando que
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foi oportunizado ao licitante o direito ao contraditório e ampla defesa, após o pregoeiro recusar a proposta,
registros ata. Ficam intimados o recorrente e recorrido para apresentação de razões e contrarrazões.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 15/10/2021
09:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até

20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa
será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 15/10/2021
09:01:50

Srs.(as) Licitantes, bom dia. Verificaremos a conformidade das propostas cadastradas, em
seguida o sistema iniciará a fase de lances. Agradeço e observem as mensagens. Boa sorte!

Sistema 15/10/2021
09:15:00

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 15/10/2021
09:15:01

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 15/10/2021
09:39:11

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
144.129,4700 e R$ 144.209,0300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:44:11

do dia 15/10/2021.
Sistema 15/10/2021

09:44:12
O item 1 está encerrado.

Sistema 15/10/2021
09:44:15

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 15/10/2021
09:46:34

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Sr.(a) Licitante, bom dia.
Preliminarmente, considerando a determinação do edital e da Legislação do pregão

eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no
valor de R$130.000,00, é possível? É sua melhor oferta?

06.006.135/0001-
40

15/10/2021
09:47:00

Bom dia!

06.006.135/0001-
40

15/10/2021
09:47:56

Infelizmente essa é a nossa melhor oferta, pois como ferro é commodity, fica inviavel.

Pregoeiro 15/10/2021
09:51:22

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é
compatível com o estimado pela administração, dessa forma é aceitável. Pelo exposto,
solicitamos o envio de sua proposta ajustada ao último lance ofertado e documentos de
habilitação técnicos, complementares, caso não tenha anexado anteriormente. Proposta

assinada e rubricada. Aguardamos no prazo de duas horas
Sistema 15/10/2021

09:51:34
Senhor fornecedor LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF:

06.006.135/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 15/10/2021

09:51:54
Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Sr.(a) Licitante, anexo convocado.

06.006.135/0001-
40

15/10/2021
09:54:22

ok! estamos providenciando.

Pregoeiro 15/10/2021
09:57:45

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Agradeço e aguardo.

Sistema 15/10/2021
10:12:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF:
06.006.135/0001-40, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 15/10/2021
10:20:15

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Sr.(a) Licitante, acusamos o
recebimento do arquivo, retornaremos ao chat às 11h. Obrigado.

Pregoeiro 15/10/2021
11:05:01

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Sr.(a) Licitante, a Unidade
Técnica/Engenharia, deste Regional solicitou a suspensão do pregão a fim de analisar a

documentação na presente data. Pelo exposto, vamos agendar a reabertura para próxima
segunda feira às 15h. Agradeço a participação, bom final de semana e até segunda feira.

Pregoeiro 15/10/2021
11:08:12

Srs.(as) Licitante, suspenderemos a sessão para análise de documentos técnicos e de
habilitação. Retornaremos na próxima segunda feira. Agradeço a participação, bom final de

semana!
Pregoeiro 18/10/2021

15:02:27
Srs. (as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 18/10/2021
15:03:21

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Passaremos
a transcrever, na íntegra, o pronunciamento da Unidade de Engenharia:

Pregoeiro 18/10/2021
15:03:40

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Senhor Pregoeiro, Em atenção ao
Despacho PREG 0960098, segue a análise da documentação relativa à qualificação técnica

da empresa Libra Empreendimentos e Projetos.
Pregoeiro 18/10/2021

15:03:55
Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - 9.10.3 - Qualificação técnica e

profissional 9.10.3.1 Comprovante de inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA)
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU)...

Pregoeiro 18/10/2021
15:04:11

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Análise: A empresa não apresentou a
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia.

Pregoeiro 18/10/2021
15:04:26

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - 9.10.3.2. Para fins de habilitação
técnica operacional das licitantes, com relação a este projeto, serão exigidas Certidões de

Acervo Técnicos - CAT´s com os seguintes serviços, no mínimo:
Pregoeiro 18/10/2021

15:04:43
Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - a) Execução de estrutura metálica com,

no mínimo, 25 m² (vinte cinco metros quadrados) de área; b) Execução de escada de
marinheiro com guarda-corpo com no mínimo 15 (quinze) metros de comprimento.
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Pregoeiro 18/10/2021
15:05:00

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Análise: A empresa não apresentou
Certidão de Acervo Técnico compatível com as exigências do edital.

Pregoeiro 18/10/2021
15:05:28

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Sendo estas as informações requeridas,
esta unidade técnica sugere a inabilitação da empresa Libra Empreendimentos e Projetos no

Pregão nº 49/2021, por não atender às exigências do edital."
Pregoeiro 18/10/2021

15:05:58
Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Sr.(a) Licitante, peço que se pronuncie.

Aguardamos.
Pregoeiro 18/10/2021

15:18:32
Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Sr.(a) Licitante, faz mais de dez

minutos e V.Sª não se manifestou quanto ao parecer técnico da Unidade de Engenharia
responsável pela análise da proposta na presente fase do pregão eletrônico. Reiteramos que

o julgamento de propostas segue princípios rígidos, vinculação ao ato convocatório, nada
mais é do que legalidade. Oferecemos o contraditório.

Pregoeiro 18/10/2021
15:19:20

Para LIBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA - Pelo exposto, considerando o silêncio
de V.Sª, recusaremos a sua proposta.

Pregoeiro 18/10/2021
15:25:44

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a
próxima classificada, considerando a determinação do edital e da legislação do pregão

eletrônico, questionamos sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor
de R$140.000,00?É possível?

23.202.729/0001-
46

18/10/2021
15:27:50

Boa Tarde Sr. Pregoeiro, aceitamos sim a sua contraposta.

Pregoeiro 18/10/2021
15:27:55

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a
próxima classificada, considerando a determinação do edital e da legislação do pregão

eletrônico, questionamos sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor
de R$140.000,00?É possível?

Pregoeiro 18/10/2021
15:28:32

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Agradeço, convocaremos anexo, favor
encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao valor negociado

Pregoeiro 18/10/2021
15:31:03

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Sr.(a) Licitante, observe todas as
exigências do edital, tabela sinap, planilhas, certidões, atestados, e o que for pertinente.

Caso V.Sª, na apresentação de proposta/docs habilitação técnica, não tenha juntado, peço
que anexe a fim de auxiliar a Unidade de Engenharia na análise de conformidade técnica.

Aguardamos no prazo de duas horas.
Sistema 18/10/2021

15:31:15
Senhor fornecedor MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF:

23.202.729/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 18/10/2021

15:31:38
Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Anexo convocado! Aguardamos e

obrigado.
Sistema 18/10/2021

16:40:01
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF:

23.202.729/0001-46, enviou o anexo para o ítem 1.
23.202.729/0001-

46
18/10/2021
16:42:39

Prezado Pregoeiro, conforme solicitado segue planilha ajustada no valor de R$ 139.999,73,
desde já estamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Pregoeiro 18/10/2021
17:08:16

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Sr.(a) Licitante, agradeço.
Encaminharemos os documentos à Unidade de Engenharia a fim de verificar a conformidade

técnica. Retornaremos amanhã às 16horas. Tenha uma boa tarde.
Pregoeiro 19/10/2021

16:00:56
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 19/10/2021
16:02:54

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade
de Engenharia ratificou todos os termos técnicos apresentados na proposta de preços de

V.Sª, procedermos a aceitação da mesma. Em seguida passaremos a analisar a
documentação de habilitação. Favor, permaneça conectado. Agardeço

Pregoeiro 19/10/2021
16:27:19

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Sr.(a) Licitante, não visualizamos a
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA,RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Convocaremos
anexo, favor juntar, solicitamos no site oficial, encaminhamento em 24h. Pelo exposto, a fim

de otimizar o procedimento, V.Sª poderá anexar na presente sessão.
Sistema 19/10/2021

16:27:25
Senhor fornecedor MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF:

23.202.729/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
23.202.729/0001-

46
19/10/2021
16:30:56

Senhores, boa tarde!

Pregoeiro 19/10/2021
16:37:10

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Boa tarde. Podemos aguardar o
documento?

Pregoeiro 19/10/2021
16:50:04

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Aguardamos a anexação do
documento.

23.202.729/0001-
46

19/10/2021
16:51:51

Já estamos enviando

Sistema 19/10/2021
16:55:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF:
23.202.729/0001-46, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/10/2021
17:03:59

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento
do arquivo, aguarde.

23.202.729/0001-
46

19/10/2021
17:08:07

Ok, no aguardo

Pregoeiro 19/10/2021
17:14:03

Para MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA - Sr.(a) Licitante, ratifico que não
encontramos qualquer inconsistência na documentação de habilitação de V.Sª,

procederemos com a habilitação de proposta. Favor permaneça conectado e observe as
mensagens do sistema. Obrigado.

Sistema 19/10/2021
17:14:23

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 19/10/2021 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/10/2021 às 17:46:00.
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17:14:43

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 14/10/2021
16:58:45

Abertura da sessão
pública

15/10/2021
09:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

15/10/2021
09:15:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

15/10/2021
09:44:15 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

15/10/2021
11:08:54

Previsão de reabertura: 18/10/2021 15:00:00; análise de documentos técnicos e
habiliação.

Reativação 18/10/2021
15:01:51

Suspensão
administrativa

18/10/2021
17:15:08 Previsão de reabertura: 19/10/2021 16:00:00; ANÁLISE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Reativação 19/10/2021
16:00:15

Abertura do prazo 19/10/2021
17:14:23 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

19/10/2021
17:14:43 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/10/2021 às 17:46:00.

Data limite para registro de recurso: 22/10/2021.
Data limite para registro de contrarrazão: 27/10/2021.
Data limite para registro de decisão: 05/11/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:04 horas do dia 19 de outubro de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408
259449

Assinado de forma digital por 
WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.11.03 15:50:02 
-03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00049/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

23.202.729/0001-46 - MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*) Valor Unitário Valor Global

1 Serviço
engenharia

Unidade 1 R$ 144.209,0300 R$
139.999,7300

R$ 139.999,7300

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em
aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento
da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos.

Total do Fornecedor: R$
139.999,7300

 
 

Valor Global da Ata: R$
139.999,7300

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00049/2021 
 

Às 15:24 horas do dia 03 de novembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00049/2021, referente ao
Processo nº 0001950-08.2021, o pregoeiro, Sr(a) WEBER BEZERRA CAVALCANTI, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Serviço engenharia
Descrição Complementar: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em
aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando
o atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 144.209,0300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA , pelo melhor lance de R$ 144.000,0000 , com
valor negociado a R$ 139.999,7300 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Desistência de
registro de

recurso

22/10/2021
08:07:21

Desistência de Registro de Recurso. Fornecedor: LIBRA EMPREENDIMENTOS E
PROJETOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.006.135/0001-40.

Adjudicado 03/11/2021
15:24:18

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MCZ CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.202.729/0001-46, Melhor lance: R$
144.000,0000, Valor Negociado: R$ 139.999,7300

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5640 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0959984

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada? X  
ANÁLISE DE BDI PELA UNIDADADE REQUISTANTE,
REGISTRANDO A CONFORMIDADE TÉCNICA, ANEXA A
PROPOSTA DE PREÇOS, 0961863

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
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bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X   

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ACERVO 0961310

CERTIDÃO CREA AL 0961314

OBS. DOCUMENTOS ANALISADOS E APROVADOS PELA
UNIDADE REQUISITANTE, EVENTO REGISTRADO NO  ITEM 06
DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

  
NÃO FOI NECESSÁRIO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  0962192

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO- 

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

DOCUMENTOS. CERTIDÕES. TRABALHISTA, TCU, CNJ,
PORTAL TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA
CONCORDATA, ATO CONSTITUTIVO EMPRESA 0962187

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0962194

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

DECLARAÇÕES REGISTRADAS NO COMPRASNET E
ENCAMINHADAS COMO ANEXO HABILITAÇÃO PELO
LICITANTE, PLANILHA DADOS CONTRATAÇÃO 0962186

18.2 – Declaração que a empresa não emprega X  CONFORME ITEM 18.1
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menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CONFORME DOC ANEXO E REGISTRADO NO ITEM 16 DO
PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  ANEXO AO ITEM 10 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  

FOI APRESENTADO NA SESSÃO INTENÇÃO DE RECURSO,
CONTUDO NO TRÍDUO LEGAL O LICITANTE REGISTROU A
DESISTÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS.
PELO EXPOSTO, O SISTEMA POSSIBILITOU A ADJUDICAÇÃO
PELO PREGOEIRO.

INTEÇÃO RECURSO 0968585

DESISTÊNCIA 0968587

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0968593

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou   NÃO OCORREU RECURSO
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eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0968598

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 0961306

Resultado Fornecedor - 0968596

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/11/2021, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968599 e o código CRC D9A082BE.
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PROCESSO : 0001950-08.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021

 

Parecer nº 1345 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 49/2021, objetivando a
prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas
do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo,
inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço,
conforme projeto, em razão da demanda necessária
à manutenção dos condicionadores de ar instalados neste
Tribunal, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos, conforme termo de
referência (0864121), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0929248).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 0968599. Passo à análise do procedimento
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 0950747
DOU - 0951686
Portal - 0951694

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0950747
DOU - 0951686
Portal - 0951694
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
28/09/2021
(Comprasnet)
29/09/2021 (DOU)
29/09/2021
(Portal)
Ata Pregão
49/2021 (0968593)
- 15/10/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
49/2021 (0968593)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
 0968598

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por fornecedor -
0968596

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme contido
na Informação
5640 - 0968599

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
 0968599

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM  0961306

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0961863

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 0962187
CADIN: 0962194

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5640 -
 0968599
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Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 49/2021, que objetiva
a prestação de serviço de fornecimento e instalação de
escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda
corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço,
conforme projeto, visando o atendimento da demanda de
manutenção dos condicionadores de ar instalados na Sede
deste Tribunal, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos, conforme Resultado por
Fornecedor (0968596), tendo como licitante vencedora a
Empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 23.202.729/0001-46 , pelo melhor
lance no valor total de R$ 139.999,73 (cento e trinta e nove
mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e três
centavos).

 

À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
04/11/2021, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 04/11/2021, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0969005 e o código CRC 808167CE.

0001950-08.2021.6.02.8000 0969005v7
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de novembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 49/2021, que objetivou a
prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas
do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo,
inclusive pintura, e plataformas em estrutura de
aço, conforme projeto, visando ao atendimento da demanda de
manutenção dos condicionadores de ar, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte.

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº
1345 (0969005), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
concluiu pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido
pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à
homologação do PE nº 49/2021, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0968596), tendo como licitante vencedora a
empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 23.202.729/0001-46 , pelo melhor
lance no valor total de R$ 139.999,73 (cento e trinta e nove
mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e três
centavos).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/11/2021, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0969270 e o código CRC C4B0D607.

0001950-08.2021.6.02.8000 0969270v1
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PROCESSO : 0001950-08.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 49/2021. Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro,
em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura e plataformas em estrutura de aço.

 

Decisão nº 2637 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1345/2021 (0969005), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 49/2021, cujo
objeto é a prestação de serviço de fornecimento e instalação de
escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo,
inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme
projeto, em razão da demanda necessária à manutenção dos
condicionadores de ar instalados na Sede deste Tribunal, de acordo
com as especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos, conforme termo de referência (0864121), aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração (0929248), e de acordo com
o Resultado por Fornecedor (0968596), adjudicado à empresa MCZ
CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 23.202.729/0001-46, pelo melhor lance no valor total de R$
139.999,73 (cento e trinta e nove mil novecentos e noventa e
nove reais e setenta e três centavos), de acordo com a Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (0968593), mais o Termo de
Adjudicação (0968599).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/11/2021, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970363 e o código CRC 56D48925.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00049/2021

 
Às 19:58 horas do dia 11 de novembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0001950-08.2021,
Pregão nº 00049/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Serviço engenharia
Descrição Complementar: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço
galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o
atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 144.209,0300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA , pelo melhor lance de R$ 144.000,0000 , com valor
negociado a R$ 139.999,7300 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 03/11/2021
15:24:18 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MCZ CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.202.729/0001-46, Melhor lance: R$

144.000,0000, Valor Negociado: R$ 139.999,7300

Homologado 11/11/2021
19:58:58

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

consolidar a minuta do instrumento contratual, devendo
indicar o número do termo à COFIN, para emissão da
respectiva nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2021, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972681 e o código CRC 4BF75F1D.

0001950-08.2021.6.02.8000 0972681v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho os autos para emissão da nota de empenho

nos termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 12/11/2021, às 09:26,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972841 e o código CRC 4AA7B700.

0001950-08.2021.6.02.8000 0972841v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
À SGO,
Informando que foi reservado o nº 24/2021 para o

contrato de serviço conforme Decisão 2637 (0970363).
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/11/2021, às 10:11, 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
0972901 e o código CRC 6513986C.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 425/2021 - RO 811.

Observação:

- Vide confirmação de classificação do TSE no e-mail doc.
0977439.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 23/11/2021, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973026 e o código CRC 97D359D7.
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De: MCZ Construções e Incorporações - LTDA <mczconsteincor@gmail.com>
Para: denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 12/11/2021 11:16 AM
Assunto: Re: Solicita. Confirmação de e-mail

Bom dia!
Prezados,
Confirmo o o endereço de e-mail.

Em sex., 12 de nov. de 2021 às 10:56, denisearaujo <denisearaujo@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezados,

 
Com o objetivo de coletar assinatura do contrato firmado entre o TRE/AL e a empresa MCZ CONTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA, solicito confirmar se o endereço de e-mail, para envio do citado documento
é mczconsteincor@gmail.com

 
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

  CONTRATO Nº 24/2021

      Processo nº 0001950-08.2021.6.02.8000

Contrato de prestação de serviços
de fornecimento  e  instalação  de
escadas  do  tipo  marinheiro,
celebrado entre a  União,  por
intermédio  do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, com a
empresa MCZ  CONSTRUÇÕES  E
INCORPORAÇÕES LTDA

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 n°
06.015.041/0001-38,  doravante  denominado  CONTRATANTE, neste  ato
representada  por  seu  Presidente,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta
Cidade, e a empresa  MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA,  CNPJ nº
23.202.729/0001-46, situada à Rua Projetada, 01 -  Centro, Japaratinga/AL,  CEP:
57950-000,  Fone: (82)  3022-1100,  e-mail: mczconsteincor@gmail.com,  daqui
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por  Jefferson
Antonio  da  Silva  Filho, portador  do  RG  nº  1.559.131  SSP/AL,  CPF  nº
007.858.634-86,  resolvem celebrar o presente contrato de prestação de
serviços de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, com fulcro
na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019
e  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  49/2021, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis
Federais 10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos), e pelo
Decreto  nº  10.024,  de  20  de  setembro  de  2019,  ficando os contratantes
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de
Ética) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais
preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

as  disposições  da  Lei  Federal  n°  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem
como  a  Resolução  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  nº  15.787,  de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Este  contrato  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviço  de
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado,
com  guarda-corpo,  inclusive  pintura,  e  plataformas  em  estrutura  de  aço,
conforme  projeto,  visando  o  atendimento  da  demanda  de  manutenção  dos
condicionadores de ar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 139.999,73 (cento e trinta
e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e
irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO E DO
PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço,  no Edifício sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió - AL, 57051-900 e deverão ser realizados em horário comercial, salvo
orientação  divergente  da  Seção  de  Manutenção  e  Reparos  formalizada
mediante prévio aviso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá garantir os serviços prestados por
um prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
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PODER JUDICIÁRIO
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PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  Em  nenhuma  hipótese  haverá  antecipação  de
pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento,  fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

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

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão
à conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e
Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674,  Natureza da
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:
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a)  Obter  junto  ao  órgão  profissional  competente  a  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  –
RRT;

b) Instalar cadeira, rapel, balancim, ou equipamento equivalente, quando ne-
cessário, para a realização da instalação da estrutura necessária, observadas
as normas de segurança do trabalho;

c) Obedecer, rigorosamente, às normas de segurança e medicina do trabalho
para execução dos serviços;

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

e)  Fazer com que todos os operários usem Equipamento de Proteção Individu-
al (EPIs), de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego, NR 6;

f)  Realizar os serviços presentes nas especificações;

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

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

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

g.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;

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

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

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

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

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

h) Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio,
a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não
apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes
da fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez do conjunto; 

i) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a
execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela
Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO –  É expressamente proibido que a contratada possua
entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:
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a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços obje-
to deste contrato;

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto
do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas neste Edital; e

d)  Comunicar  à  Contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  na  execução
contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste
termo contratual e perdurará por 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (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:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e
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j) 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 - 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 TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de  inexecução total ou sobre o
valor remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações as-
sumidas.

PARÁGRAFO  QUINTO  - As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
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PARÁGRAFO SÉTIMO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO NONO - 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. 

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

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

PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a  prestação  dos  serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento)
ao mês.

PARÁGRAFO  QUINZE  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos.

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

PARÁGRAFO  DEZENOVE  -  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 8.666/93 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 VINTE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE –  DO  ACOMPANHAMENTO,  FISCALIZAÇÃO  E  ATESTO  DOS
SERVIÇOS

                A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão
do contrato pela 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 DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do
mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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  ATO  CONVOCATÓRIO  E  À
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° 49/2021  e às estipulações da
proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 0961306.

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 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi
o presente contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:

Maceió, 12 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

 

Pela Empresa 

                                    Jefferson Antonio da Silva Filho
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2021.
À COMAP,
Para realização de checklist do Contrato nº

24/2021.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/11/2021, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973087 e o código CRC 7D23D3D4.
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12/11/2021 15:47 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6755793 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 12/11/2021 15:47:11
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6755793
   Data prevista de publicação: 16/11/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14000465 Extrato do 4A Termo Aditivo ao Contrato nA 35-2010
(LocaAAo Igaci).rtf

003cdd97e34f56f6
6542ff0d2b6cea29 3,00 R$

99,12

14000466 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 49-2021 -MCZ
CONSTRUAOES E INCORPORAAOES LTDA.rtf

c435630e0254cb96
bac35a06686ade9a 6,00 R$

198,24

14000467 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 52-2021 - Duas
empresas.rtf

a02497bd95564555
8aef7d20b0b1101d 6,00 R$

198,24

14000468 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 53-2021 - Duas
empresas.rtf

bb4d24dc51bd6dec
dd39c56c22d2e9bc 6,00 R$

198,24

TOTAL DO OFICIO 21,00 R$
693,84
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. No doc. 0943135 sucitamos a opinião de VSa.,

sem prejuízo de ouvir a Unidade de Patrimônio, quanto à
classificação da despesa, antes da emissão da nota de
empenho.

2. Assim, vez que é chegado o momento, sugerimos
a prévia de VSa.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 16/11/2021, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 16/11/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973783 e o código CRC 6F2F6390.

0001950-08.2021.6.02.8000 0973783v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
 
 
À SEIC,  para juntada da certidão negativa

municipal.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 16/11/2021, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974037 e o código CRC 72A551B6.

0001950-08.2021.6.02.8000 0974037v1
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E-mail - 0974053

Data de Envio: 
  16/11/2021 18:40:16

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

Para:
    mczconsteincor@gmail.com

Assunto: 
  Certidão Negativa Municipal -URGENTE

Mensagem: 
  Caros,

Tendo em vista que a certidão de regularidade fiscal municipal teve sua validade expirada no último dia
nove, conforme certidão SICAF anexa. Solicito o envio de certidão negativa municipal emitida por
Japaratinga/AL com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Certidao_0962192_SICAF_GERAL_FINAL.pdf
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021111600187

187

Nº 214, terça-feira, 16 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2010; Processo SEI nº 0006332-
44.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Parágrafo Único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93; Partes:
União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38 e a Sra. Maria da Costa Araújo,
CPF nº 635.911.894-72; Objeto: alteração da posição contratual do Contrato nº 35/2010,
uma vez que o Sr. Bruno Dário Araújo da Silva, outrora locador, outorgou o usufruto do
imóvel a senhora Maria da Costa Araújo, conforme certidão constante no evento SEI
0940477. Assinatura: 05/10/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0006004-90.2016.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 11/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 53/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para eventual aquisição de pórticos detectores de metais, detectores de
metais portáteis e cofre de aço para acautelamento de armas, de acordo com as
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos, adjudicado às empresas: a)
DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.404.500/0001-38,
itens 1, pelo valor total de R$ 293.997,00 (duzentos e noventa e três mil novecentos e
noventa e sete reais), e b) RADD COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 37.894.624/0001-00, item 2, pelo valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais) e autorizou a contratação das empresas com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no artigo 48, § 1º do Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0005555-59.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 11/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 52/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL,
instalados nos Data Centers e em Cartórios Eleitorais do Tribunal, conforme Termo de
Referência, adjudicado às empresas: a) SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.742.918/0001-25, itens 1, pelo valor total de R$ 27.744,00 (vinte e sete mil
setecentos e quarenta e quatro reais), e b) UPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 11.385.452/0001-55, itens 2 a 4, pelo valor total de R$ 67.280,00 (sessenta e sete mil
duzentos e oitenta reais); e autorizou a contratação das empresas com arrimo no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0001950-08.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 11/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 49/2021, que tem por objeto a
prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço
galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço,
conforme projeto, em razão da demanda necessária à manutenção dos condicionadores de
ar instalados na Sede deste Tribunal, de acordo com as especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos, que foi adjudicado à empresa MCZ CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.202.729/0001-46, pelo valor total de
R$ 139.999,73 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e
três centavos); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0004877-44.2021.6.02.8000; O Presidente do TRE/AL,
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 11/11/2021, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 57/2021, que tem por objeto a aquisição de appliance física
redundante para solução de VPN baseada em Sonicwall SMA 410, em uso no TRE-AL, que
foi adjudicado à empresa INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
INF, inscrita no CNPJ sob o nº 28.899.422/0001-60, pelo valor total de R$ 29.500,00 (vinte
e nove mil e quinhentos reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art.
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na
Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0006658-04.2021.6.02.8000; O Presidente do TRE/AL,
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 11/11/2021, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 54/2021, que tem por objeto a aquisição de material permanente -
condicionadores de ar, adjudicado às empresas: a) FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA
COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.430.226/0005-17, itens 1 a 5,
pelo valor total de R$ 147.005,00 (cento e quarenta e sete mil e cinco reais), e b) JOMED
JANUARIO ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.095.704/0001-07, item 6, pelo
valor total de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais); e autorizou a contratação das
empresas com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 12 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007369-09.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo -
material elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do
edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00063-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 16/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/11/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 12/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 065/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO:
Fornecimento de assinaturas de suporte técnico de produtos homologados pela Red Hat.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão TRE/BA nº 028/2021. Valor total: R$
621.827,40. Dotação Orçamentária: elemento 3.33.90.40.06 e Ação
02.122.0033.20GP.0029. Processos SEI 0011278-75.2021.6.05.8000 e 0016916-
89.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, a contar da data da assinatura.
ASSINATURA: 12/11/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr.
Graciliano Carvalho de Oliveira, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0016912-52.2021.6.05.8000. OBJETO: Palestra "Perspectiva Covid em
2022 - Verdades e Fakes", na modalidade EAD. FAVORECIDO: Empresa Infectoclin Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$
4.038,30. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 12/11/2021.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 020/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA. OBJETO: Cooperação
entre partícipes, visando incentivar os alunos dos cursos técnicos e superiores da
instituição de ensino , de forma voluntária, na participação do processo eleitoral brasileiro.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-69.2021.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura. ASSINATURA: 12/11/2021.
SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e
a Sra. Renata Gomes Rêgo, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 017/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e o CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SALVADOR - UNICEUSA
(ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA). OBJETO: Cooperação entre partícipes, visando
incentivar os alunos dos cursos técnicos e superiores da instituição de ensino, de forma
voluntária, na participação do processo eleitoral brasileiro. FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-69.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses,
contatos da data da assinatura. ASSINATURA: 12/11/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de
Campos Vieira, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Alessandro da Silva Silva,
pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 021/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e o INSTITUTO DE CIÊNCIAS EDUCAÇÃO E TEOLOGIA REDIMERE
(FARJ). OBJETO: Cooperação entre partícipes, visando incentivar os alunos dos cursos
técnicos e superiores da instituição de ensino, de forma voluntária, na participação do
processo eleitoral brasileiro. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-
69.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura.
ASSINATURA: 12/11/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, e a Sra. Elisângela Souza Santos, pela Instituição de Ensino.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 022/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a FACULDADE DE CIÊNCIAS EDUCACIONAIS DE CAPIM
GROSSO. OBJETO: Cooperação entre partícipes, visando incentivar os alunos dos cursos
técnicos e superiores da instituição de ensino, de forma voluntária, na participação do
processo eleitoral brasileiro. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-
69.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura.
ASSINATURA: 12/11/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, e a Sra. Maria Antônia Santos, pela Instituição de Ensino.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º14.622/2019. Espécie: Contrato n.º 49/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa 3A SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. Objeto: a
contratação de empresa prestadora de serviços de jardinagem, limpeza, higienização e
conservação com o fornecimento de equipamentos e ferramentas necessários para a
execução dos serviços, além da movimentação de bens e materiais, com a instalação de
postos de serviço em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme
especificações técnicas estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 47/2021 e seus
anexos. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 47/2021, na Lei n.º10.520/2002, no
Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; no PAD nº 14.622/2019.
Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Daniel Monteiro
Sales. Data: 08/11/2021.

R E T I F I C AÇ ÃO

No extrato de publicação do Aviso de Penalidade, constante no DOU de
Número 212, FL.187, do dia 11/11/2021, onde se lê: "PAD N.º 9029/2021, leia-se: "PAD N.º
5990/2021." Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Processo n.º 5990/2021.
Data: 12/11/2021. Coordenadoria de Licitações e Contratos
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Pregões 2021

Procedimento Concluído

Número 01/2021
SEI 0009783-14.2020.6.02.8000

Data: 25/01/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 2.402,61

Resultado: a empresa  2KS Agência Digital Publicidade Ltda., CNPJ sob o nº 27.441.006/0001-50,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 439,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado II
Publicação do Aviso de Homologação  no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 02/2021
SEI 0001231-26.2021.6.02.8000

Data: 18/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de suporte para 05 (cinco) licenças existentes no TRE/AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 (um) ano, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: Item 1: R$ 6.801,84; Item 2: R$ 11.821,47. 

Resultado: a empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.617.079/0001-92, venceu a licitação, itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 17.990,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação  no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 05/2021
SEI 0003234-51.2021.6.02.8000

Data: 28/05/2021 às 09:00:00 

Objeto: contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
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modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido
simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 141.885,43
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão determinando a reabertura do certame
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 06/2021
SEI 0003331-51.2021.6.02.8000

Data: 1º/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – copos de vidro, conforme especificações descritas no Anexo I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 2.688,00. 

Resultado: a empresa  CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 30.289.811/0001-15,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 2.400,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 07/2021
SEI 0000641-49.2021.6.02.8000

Data: 02/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone sem fio, conforme especificações descritas no Anexo
I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 4.105,50. 

Resultado: a empresa  CAPY REPRESENTAÇÕES E COM. EM GERAL LTDA, CNPJ 29.590.960/0001-30,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 3.948,90. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 08/2021
SEI 0002761-65.2021.6.02.8000

Data: 10/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, envasada em garrafões de 20 litros, com
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na Capital, tudo conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.
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Valor total  estimado: R$ 20.520,00.

Resultado: a empresa O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 18.008.915/0001-09, venceu a licitação
pelo valor global de R$ 15.920,00.

 Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 09/2021
SEI 0002762-50.2021.6.02.8000

Data: 11/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 52.816,72.

Resultado: a empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
28.779.013/0001-20, venceu os itens 4, 5, 6 e 7 do Lote 2, pelo valor total de R$ 20.472,72. 

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 11/2021
SEI 0002805-84.2021.6.02.8000

Data: 16/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 59.781,90.

Resultado: Venceram o certame às empresas: 
a) SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI, CNPJ sob o nº 32.648.650/0001-34, itens 1 e
2, pelo valor total de R$13.600,00.
b) VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORM, CNPJ sob o nº 23.830.923/0002-57, itens
3 e 5, pelo valor total de R$14.040,00;
c) SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ sob o nº 16.479.787/0001-56, item 4, pelo valor de
R$6.800,00

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 12/2021
SEI 0002417-21.2020.6.02.8000
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Data: 18/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, obtida de fontes naturais, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do
Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades discriminadas no ANEXO I-A
deste Edital.

Valor total  estimado: R$ 37.578,24.

Resultado: a empresa LIMA E GONCALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
35.708.427/0001-23, venceu a licitação pelo valor total de R$ 30.199,68. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 16/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em
rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso. 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.

            Resultado: a empresa  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 25.165.749/0001-10,  venceu a licitação pelo valor total de R$ 80.268,36 .

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 17/2021
SEI 0011036-37.2020.6.02.8000

Data: 22/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e material de
proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 153.743,50.

 Resultado:  Venceram a licitação às empresas: 

 a) SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, item 3, pelo valor de
R$20.001,20;

b) IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35, item 4, pelo valor de
R$57.275,10;

c) M. S. O. PROTEGE EIRELI, CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, item 5, pelo valor de R$22.500,00;

Os itens 1 e 2 foram cancelados pelo pregoeiro na fase de Julgamento

Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 20/2021
SEI 0002345-97.2021.6.02.8000

Data: 12/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas
nos Anexos do Edital.

Valor total  estimado: R$ 45.188,10

Resultado: Venceram o certame às empresas
a) MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, CNPJ n° 04.743.532/0001-70, vencedora dos itens 1 e 4, no valor total
de R$ 8.670,00;
b) J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ n° 01.756.582/0001-01, vencedora dos itens 3, 5, 6 e 7 , no
valor total de R$ 15.899,80;

Obs: o item 2 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Anexo I-B (Modelo dos Itens)
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 21/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 16/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e
eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 58.504,46

Resultado: licitação revogada. 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Revogação
Publicação do Aviso de Revogação no DOU

Número 23/2021
SEI 0003902-22.2021.6.02.8000

Data: 20/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – lixeiras cilíndricas, conforme as especificações do Edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$ 14.853,00
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 Resultado: a empresa MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ n° 31.131.938/0001-74,  venceu a licitação pelo valor
total de R$ 13.500,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 25/2021
SEI 0001437-74.2020.6.02.8000

Data: 29/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências
dos imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de
todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme as
especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 1.075.976,28

Resultado: a empresa ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 13.343.833/0008-73, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 950.847,60.

 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Insumos
Memória de Cálculo
Planilhas de Custos
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 26/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 23/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente – envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$6.993,25

Resultado: a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS, inscrita no CNPJ sob o n° 29.332.481/0001-14,  venceu a licitação
pelo valor total de R$ 5.490,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 27/2021
SEI 0002803-17.2021.6.02.8000

Data: 02/08/2021 às 14:00:00 
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Objeto: Registro de Preços de material de limpeza e produtos de higienização, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 327.338,68

Resultado: a empresa MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 12.183.082/0001-36,
venceu a licitação pelo valor total de R$ 131.326,18 e, 
a empresa e DELTA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 17.602.864/0001-86, venceu a licitação pelo valor
total de R$ 38.007,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 28/2021
SEI 0000790-45.2021.6.02.8000

Data: 05/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o
TRE e o Fórum Eleitoral de Maceió, site de contingência do Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A
do edital.

Valor total  estimado: R$ 261.354,41

Resultado: a empresa   BSB TIC SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ n° 04.202.019/0001-71, venceu a licitação, pelo
valor total de R$ 33.600,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 30/2021
SEI 0002468-95.2021.6.02.8000

Data: 09/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de manutenção predial, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-
A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 26.354,90

Resultado: a empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ n° 05.780.938/0001-95 (Itens 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10), venceu a licitação
pelo valor total de R$ $ 15.179,90 e, a empresa STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ n° 21.598.624/0001-22
(Itens 4 e 9), venceu a licitação pelo valor total de R$ 7.009,00. Valor global: R$ 22.188,90.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  
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Número 31/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 10/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e
eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 58.504,46

Resultado: a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61 (Grupo 1), venceu a
licitação pelo valor total de R$ 11.185,90 e, 
a empresa e QUALITY ATACADO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 15.724.019/0001-58 (Grupo 3), venceu a licitação pelo valor total
de R$ $ 13.268,30.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 
Publicação do Aviso de Retificação no DOU

Número 33/2021
SEI 0000836-80.2021.6.02.8000

Data: 19/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas no edital
e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 112.806,17

Resultado: empresas que venceram a licitação: 1. GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ n°
11.114.463/0001-09 (Item 3), pelo valor de R$ 12.495,00;  2. REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS
EIRELI, CNPJ n° 12.533.412/0001-76 (Item 4), pelo valor de R$ 12.920,00; 3.SCG BRINDES PRESENTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
n°28.274.979/0001-05 (Itens 2, 8 e 9), pelo valor de R$ 20.480,00 e, 4.OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ n°
41.106.192/0001-00 (Item 7), pelo valor de R$ 6.210,00. Valor global: R$ 52.105,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Modelos dos Brindes
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 34/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/08/2021 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração em 11 (onze)
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.. 

Valor total  estimado: R$ 104.510,00
Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso

Número 36/2021
SEI 0000645-86.2021.6.02.8000

Data: 24/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro
Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 638.222,50

Resultado: a empresa S.A GÔNDOLAS DE AÇO LTDA, CNPJ n° 09.177.776/0001-56 (Itens 1 e 2), venceu a licitação, pelo valor total
de R$ 515.800,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 37/2021
SEI 0000575-69.2021.6.02.8000

Data: 03/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 199.619,57

Resultado: Venceram o certame:

a) FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.430.226/0005-17,
vencedora dos itens 1 e 2, pelo melhor lance no valor total para os dois itens de R$ 20.635,00; 

b) GENIRA DE QUEIROZ REGO, inscrita no CNPJ nº 37.430.723/0001-30, vencedora dos itens 6 e 7, pelo valor total de R$
27.896,00 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais).

Obs: os itens 3, 4, 5, 8, 9 e 10 foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 38/2021
SEI 0005097-42.2021.6.02.8000

Data: 06/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de manutenção para equipamentos de climatização do tipo split, conforme especificações
e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 20.947,87

Resultado: a empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ nº 05.780.938/0001-95, foi vencedora dos itens 4 e 5, pelo valor
total de R$ 9.845,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais);

Registrando-se que os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 do certame foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Presidência
Aviso de Reabertura do Certame
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 39/2021

SEI 0005274-06.2021.6.02.8000

Data: 23/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por
este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de, aproximadamente, 1,2 m³, com
02(duas) coletas por semana, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 18.816,00

Resultado: A empresa CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.874.834/0001-
42, venceu a licitação pelo valor total de R$ 18.300,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Retificação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 40/2021

SEI 0005104-34.2021.6.02.8000

Data: 23/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone celulares, conforme especificações descritas no
Anexo I do Edital. 

Valor total  estimado: R$ 9.112,44
Resultado: a empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 28.604.543/0001-37, venceu
a licitação, pelo valor total de R$ 6.800,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 41/2021

SEI 0005164-07.2021.6.02.8000

Data: 24/09/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e material de
proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 43.417,50
Resultado: a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-
61, venceu o item 2, pelo valor total de R$ 3.783,00 (três mil setecentos e oitenta e três reais);
registrando-se, que o item 1 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento. 
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 44/2021
SEI 0005934-97.2021.6.02.8000

Data: 29/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 37.606,80

Resultado: Empresas que venceram a licitação:

a) LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº19.197.721/0001-61, vencedora dos itens 1, 2, 4 e 5, pelo
melhor lance no valor total de R$ 7.245,00 (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais);      

b) SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 07.065.674/0001-13, vencedora do
item 3, pelo melhor lance no valor total de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais);

c) F DE ARAÚJO FIGUEREDO EMBALAGENS EIRELI, CNPJ nº 32.793.363/0001-18, vencedora do item 6, pelo valor de R$
1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais);

d) MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ nº 24.174.062/0001-88, vencedora dos itens 7 e 9, pelo valor total de R$ 11.748,00
(onze mil, setecentos e quarenta e oito reais);

e) DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.876.269/0001-50, vencedora do item
8, pelo valor de R$ 598,40 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) e,

f) PLASLOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.848.698/0001-53, vencedora do item 10, pelo valor total de R$
1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Valor total das contratações: R$ 23.231,40 (vinte e três mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

Número 45/2021
SEI 0002465-43.2021.6.02.8000

Data: 07/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 50.147,26

Resultado: Empresas que venceram a licitação:

a)DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.822.943/0001-04, vencedora dos itens 1, 2, 6, 17, 18, 19,
20, 22, 24, 32, 33, 34 e 38, pelo  valor total de R$6.834,40 (seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta
centavos);       

b) LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.360.974/0001-44, vencedora do item 25, pelo valor total de R$
10.740,00 (dez mil setecentos e quarenta reais); 

c)  NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 28.806.187/0001-34, vencedora dos itens 7, 8, 12, 13 e
14,pelo valor total de R$ 3.134,50 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos);
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d) J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.247.600/0001-10, vencedora dos itens 26, 27, 28, 29, 30, 36 e
37, pelo valor total de R$ 3.949,95 (três mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

 e) BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 30.508.137/0001-
12, vencedora do item 21, pelo valor total de R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) e;

 f) FOX STORE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.240.841/0001-16, vencedora dos itens 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 23, 31 e 35,
pelo valor total de R$10.130,70 (dez mil cento e trinta reais e setenta centavos).

 Obs.: o item 16 foi cancelado pelo pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista que o licitante não aceitou o valor estimado
pela Administração.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 46/2021
SEI 0004676-52.2021.6.02.8000

Data: 08/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima
de 500 Mbps para fins de redundância de conexão no prédio sede do TRE/AL, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital), por um período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado. 

Valor total  estimado: R$ 91.832,87

Resultado: a empresa  FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
06.809.941/0001- 57, venceu a licitação, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 47/2021
SEI 0005085-28.2021.6.02.8000

Data: 13/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 497.423,02
Resultado:

Empresas que venceram a licitação:

a) ROBERTA REGINA GLÓRIA DASILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.321.167/0001-64, item 1,  pelo valor total de R$ 11.956,00
(onze mil novecentos e cinquenta e seis reais);

b) ARGOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.262.411/0001-03, item 2, pelo valor total de R$ 62.880,00 (sessenta e dois mil
oitocentos e oitenta reais); e

c) JOMED JANUÁRIO ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.095.704/0001-07, itens 3 e 5, pelo valor total de R$
304.162,00 (trezentos e quatro mil cento e sessenta e dois reais).

Ressaltando-se, que o item 4 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento

Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 48/2021
SEI 0000642-34.2021.2021.6.02.8000

Data: 14/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, conforme as especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 7.084,40

Resultado: a empresa S VASCONCELOS ROSA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, venceu a
licitação, pelo valor total de  R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 49/2021
SEI 0001950-08.2021.6.02.8000

Data: 15/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com
guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da
demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital
e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 144.209,03
Resultado: a empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
23.202.729/0001-46, venceu a licitação,  pelo valor total de R$ 139.999,73 (cento e trinta e nove mil
novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).
Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

Número 50/2021
SEI 0005632-68.2021.6.02.8000

Data: 18/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as especificações
e condições previstas no edital e seus anexos. 

Valor total estimado: R$ 12.394,66

Publicação do aviso de homologação no portal (0974789)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 496

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_472021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/09/2021&jornal=530&pagina=380
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=160&data=22/10/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_472021.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_482021_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=160&data=22/10/2021
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_482021.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_edital.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2021/pe_492021_anexo.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=29/09/2021&jornal=530&pagina=144
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/11/2021&jornal=530&pagina=187&totalArquivos=356
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_pe_492021.pdf


17/11/2021 17:54 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 14/15

Resultado: a empresa  SEGURO SURA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 

Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

 

Número 52/2021
SEI 0005555-59.2021.6.02.8000

Data: 20/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em cartórios eleitorais, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. 

Valor total estimado: R$ 113.439,20
Resultado: A EMPRESA SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.742.918/0001-
25, venceu a licitação quanto ao item 1,  pelo  valor total de R$ 27.744,00 (vinte e sete mil setecentos
e quarenta e quatro reais);  e a EMPRESAUPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.385.452/0001-55, venceu a licitação quanto aos itens 2, 3 e 4,  pelo valor total de R$ 67.280,00
(sessenta e sete mil duzentos e oitenta reais).
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

Número 53/2021
SEI 0006004-90.2016.6.02.8000

Data: 21/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de equipamentos destinados a monitoramento, inspeção em objetos e à
detecção da existência de materiais que possam apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do
FEM-AL e da Polícia Civil do Distrito Federal- PCDF, incluindo a prestação dos serviços de instalação, testes, treinamento
dos servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o período da garantia,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total estimado: R$ 351.808,63
Resultado: A  EMPRESA  DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., inscrita no  CNPJ sob o nº
07.404.500/0001-38, venceu a licitação quanto ao item 1,   pelo valor total de  R$ 293.997,00 (duzentos e
noventa e três mil novecentos e noventa e sete reais); e a EMPRESA RADD COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.894.624/0001-00 , venceu a licitação quanto ao item 2,   pelo valor
total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
.
Documentos:

Edital
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

  CONTRATO Nº 24/2021

      Processo nº 0001950-08.2021.6.02.8000

Contrato de prestação de serviços
de fornecimento  e  instalação  de
escadas  do  tipo  marinheiro,
celebrado entre a  União,  por
intermédio  do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, com a
empresa MCZ  CONSTRUÇÕES  E
INCORPORAÇÕES LTDA

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 n°
06.015.041/0001-38,  doravante  denominado  CONTRATANTE, neste  ato
representada  por  seu  Presidente,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta
Cidade, e a empresa  MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA,  CNPJ nº
23.202.729/0001-46, situada à Rua Projetada, 01 -  Centro, Japaratinga/AL,  CEP:
57950-000,  Fone: (82)  3022-1100,  e-mail: mczconsteincor@gmail.com,  daqui
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por  Jefferson
Antonio  da  Silva  Filho, portador  do  RG  nº  1.559.131  SSP/AL,  CPF  nº
007.858.634-86,  resolvem celebrar o presente contrato de prestação de
serviços de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, com fulcro
na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019
e  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  49/2021, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis
Federais 10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos), e pelo
Decreto  nº  10.024,  de  20  de  setembro  de  2019,  ficando os contratantes
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de
Ética) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais
preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos,

1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

as  disposições  da  Lei  Federal  n°  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem
como  a  Resolução  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  nº  15.787,  de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Este  contrato  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviço  de
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado,
com  guarda-corpo,  inclusive  pintura,  e  plataformas  em  estrutura  de  aço,
conforme  projeto,  visando  o  atendimento  da  demanda  de  manutenção  dos
condicionadores de ar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 139.999,73 (cento e trinta
e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e
irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO E DO
PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço,  no Edifício sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió - AL, 57051-900 e deverão ser realizados em horário comercial, salvo
orientação  divergente  da  Seção  de  Manutenção  e  Reparos  formalizada
mediante prévio aviso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá garantir os serviços prestados por
um prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
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PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  Em  nenhuma  hipótese  haverá  antecipação  de
pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento,  fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

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

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão
à conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e
Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674,  Natureza da
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:
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a)  Obter  junto  ao  órgão  profissional  competente  a  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  –
RRT;

b) Instalar cadeira, rapel, balancim, ou equipamento equivalente, quando ne-
cessário, para a realização da instalação da estrutura necessária, observadas
as normas de segurança do trabalho;

c) Obedecer, rigorosamente, às normas de segurança e medicina do trabalho
para execução dos serviços;

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

e)  Fazer com que todos os operários usem Equipamento de Proteção Individu-
al (EPIs), de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego, NR 6;

f)  Realizar os serviços presentes nas especificações;

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

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

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

g.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;

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

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

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

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

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

h) Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio,
a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não
apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes
da fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez do conjunto; 

i) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a
execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela
Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO –  É expressamente proibido que a contratada possua
entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:
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a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços obje-
to deste contrato;

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto
do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas neste Edital; e

d)  Comunicar  à  Contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  na  execução
contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste
termo contratual e perdurará por 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (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:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e
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j) 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 - 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 TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de  inexecução total ou sobre o
valor remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações as-
sumidas.

PARÁGRAFO  QUINTO  - As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
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PARÁGRAFO SÉTIMO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO NONO - 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. 

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

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

PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a  prestação  dos  serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento)
ao mês.

PARÁGRAFO  QUINZE  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos.

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

PARÁGRAFO  DEZENOVE  -  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 8.666/93 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 VINTE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE –  DO  ACOMPANHAMENTO,  FISCALIZAÇÃO  E  ATESTO  DOS
SERVIÇOS

                A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão
do contrato pela 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 DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do
mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.

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  ATO  CONVOCATÓRIO  E  À
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° 49/2021  e às estipulações da
proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 0961306.

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 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi
o presente contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:

Maceió, 17 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

 

Pela Empresa 

                                    Jefferson Antonio da Silva Filho
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À COMAP,
Para check list.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 17/11/2021, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974801 e o código CRC 10183135.

0001950-08.2021.6.02.8000 0974801v1

Despacho SLC 0974801         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 509



E-mail - 0974839

Data de Envio: 
  17/11/2021 18:28:13

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mczconsteincor@gmail.com

Assunto: 
  Contrato nº 24/2021 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
  Boa Noite!

Encaminho em anexo o contrato nº 24/2021 a ser celebrado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
para a assinatura, preferencialmente, digital.

Após devolver o contrato assinado, com a maior rapidez possível, à Seção de Licitações e Contratos do
TRE/AL. Em caso de assinatura física, será necessária a impressão de duas vias e devolução das mesmas
assinadas na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 Farol, Maceió/AL.

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL

Anexos:
    Contrato_0974800_24____servico_de_fornecimento_e_instalacao_de_escadas___PA_0001950_08.2021.pdf
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 23.202.729/0001-46 DUNS®: 943264217
Razão Social: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA
Nome Fantasia: MCZ CONSTRUCOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/01/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 10/01/2022
FGTS 12/12/2021
Trabalhista Validade: 15/05/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/11/2021
Receita Municipal Validade: 14/02/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/11/2021 10:14 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  0970363 
 0974800

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  0975097

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/11/2021, às 10:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975098 e o código CRC 9C2AA2FC.

0001950-08.2021.6.02.8000 0975098v2
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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 novembro de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0975098, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/11/2021, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975101 e o código CRC C8A67786.

0001950-08.2021.6.02.8000 0975101v1
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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 novembro de 2021.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Em atendimento ao despacho 0974037, encaminho

certidão municipal atualizada 0975352, remetida pela
Empresa MCZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

 
Aproveito o ensejo para encaminhar outros

documentos enviados pela mesma empresa 0975357, são eles:
certidão estadual, federal, trabalhista e do FGTS, seguem
também, o Cartão CNPJ e 4ª Alteração do Contrato Social,
indicando o domicílio fiscal da pessoa jurídica como Maceió.

 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 18/11/2021, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/11/2021, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975347 e o código CRC 6582A253.

0001950-08.2021.6.02.8000 0975347v1
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0208909/21-49

Inscrição        
0901609508                                                                     
Contribuinte
MCZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LTDA

CPF/CNPJ
23.202.729/0001-46

Situação Cadastral
Ativa

Endereço
ESTRADA DO GAMA, 1291  - SALA 009 LOTE D 01, BAIRRO SERRARIA, MACEIO/AL - CEP: 57.046-295

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de 
Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham 
a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 16 de Novembro de 2021

Válida até: 14/02/2022

Código de autenticidade: 9886BBA440D9A358
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 23.202.729/0001-46
Razão Social:MCZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Endereço: EST DO GAMA 1291 SL 9 LT D 01 / SERRARIA / MACEIO / AL / 57046-295

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/11/2021 a 12/12/2021 
 
Certificação Número: 2021111302182964615643

Informação obtida em 16/11/2021 13:04:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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4° ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA 

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - 23.202.729/0001-46. 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito e os abaixo assinados, 
JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 
parcial de bens, nascido em 05/01/1980, Engenheiro Civil, CEP: 57035-558, inscrito sob 
CPF n° 007.858.634-86 e Carteira de identidade profissional n°: 021281607-1 – 
CONFEA/CREA-AL, residente e domiciliado na Avenida Álvaro Calheiros, 978, Apt° 102 – 
Jatiúca- Maceió - AL e DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA, brasileiro, casado pelo 
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/06/1981, Engenheiro Civil, inscrito no 
CPF n° 007.858.664-00 e Carteira de identidade proficional n° 020539990-8 – 
CONFREA/CREA – AL, residente e domiciliado na Avenida Menino Marcelo, n° 5935 – 
Apt° 103 – Serraria – Maceió – AL, CEP: 57083-410, unicos sócios da empresa MCZ 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, Estabelecida à Rua Projetada, 01 – Centro 
- CEP: 57950-000 – Japaratinga – AL, Junta Comercial de Alagoas Sob o NIRE 
27200588799 e no CNPJ: 23.202.729/0001-46, resolvem alterar o contrato mediante as 
seguintes clausulas e condições. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SEDE 
A Empresa terá sede e domicílio fiscal na Estrada do Gama, 1291, Sala 09, Serraria, CEP: 
57046-295, Maceió/AL. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL 
O capital social passará a ser de R$ 500.000,00 (quinheintos mil reais) representado por R$ 
500.000,00 (quinhentos mil) quotas de valor unitário R$ 1,00 integralizadas em moeda 
corrente do país distribuído da seguinte maneira: 

 
Nome Quotas R$ % 

JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO 250 250.000,00 50% 
DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA 250 250.000,00 50% 

TOTAL 500 500.000,00 100% 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade será exercida pelos sócios administradores, JEFFERSON 
ANTONIO DA SILVA FILHO e DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA que assinara 
em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e 
passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, 
ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse 
da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos 
públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. 

 
§ 1° Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, 
desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002. 

 
 

Em decorrência da presente alteração, o contrato social da sociedade passa a ter a 
redação consolidada a seguir. 
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CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA 

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - 23.202.729/0001-46. 
 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito e os abaixo assinados, 
JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 
parcial de bens, nascido em 05/01/1980, Engenheiro Civil, CEP: 57035-558, inscrito sob CPF 
n° 007.858.634-86 e Carteira de identidade profissional n°: 021281607-1 – CONFEA/CREA- 
AL, residente e domiciliado na Avenida Álvaro Calheiros, 978, Apt° 102 – Jatiúca- Maceió - 
AL e DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão 
parcial de bens, nascido em 08/06/1981, Engenheiro Civil, inscrito no CPF n° 007.858.664- 
00 e Carteira de identidade proficional n° 020539990-8 – CONFREA/CREA – AL, residente 
e domiciliado na Avenida Menino Marcelo, n° 5935 – Apt° 103 – Serraria – Maceió – AL, 
CEP: 57083-410, unicos sócios da empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA, Estabelecida à Estrada do Gama, 1291, Sala 09, Serraria, CEP: 57046-295, 
Maceió/AL, Junta Comercial de Alagoas Sob o NIRE 27200588799 e no CNPJ: 
23.202.729/0001-46, resolvem alterar o contrato mediante as seguintes clausulas e condições. 

 
Sócios da sociedade empresaria MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com 
sede na Estrada do Gama, 1291, Sala 09, Serraria, CEP: 57046-295, Maceió/AL. Registrada 
na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL sob o NIRE nº 27200588799 e inscrita 
no CNPJ nº 23.202.729/0001-46, resolvem, assim, proceder com a consolidação do contrato 
social, mediante as condições e clausulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA SEDE 
A empresa tem sede e domicílio fiscal na Estrada do Gama, 1291, Sala 09, Serraria, CEP: 
57046-295, Maceió/AL. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL 
O capital social é de R$ 500.000,00 (quinheintos mil reais) representado por R$ 500.000,00 
(quinhentos mil) quotas de valor unitário R$ 1,00, integralizadas em moeda corrente do país 
distribuído da seguinte maneira: 

 
Nome Quotas R$ % 

JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO 250 250.000,00 50% 
DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA 250 250.000,00 50% 

TOTAL 500 500.000,00 100% 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da sociedade será exercida pelos sócios administradores, JEFFERSON 
ANTONIO DA SILVA FILHO e DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA que assinara 
em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e 
passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos 
no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, 
ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse 
da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos 
públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. 
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§ 1° Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, 
desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS FILIAIS 
A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território 
nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO SOCIAL 
A sociedade tem o seguinte objeto social: Exercerá Atividades Técnicas Referentes à 
Execução, Fiscalização, Projetos e sua Analise de Edificações (urbanas, rurais e comerciais); 
Execução Fiscalização Projetos e sua Analise de Abastecimento d`água (urbanas, rurais e 
comerciais); Execução, Fiscalização, Projetos e sua Analise de Sistema de Esgotamento 
Sanitario (urbanas, rurais e comerciais); Execução, Fiscalização, Projetos e suas Analises de 
Pavimentação (urbanas, rurais e comerciais); Execução, Fiscalização, Projetos e sua analise 
de Agrienssura (urbanas, rurais e comerciais); Execução, Fiscalização, Projetos e sua 
Analise de Obras de Terra (urbanas, rurais e comerciais); Execução, Fiscalização, Projetos e 
sua Analise de Obras de Urbanização (urbanas, rurais e comerciais) e a Avaliação de 
Imóveis. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 

A sociedade iniciou suas atividades em 02/09/2015, data do arquivamento do seu Contrato 
Social na Junta Comercial do Estado de Alagoas, sendo sua duração por tempo 
indeterminado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO DE QUOTA 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. 

 
CLÁUSULA NONA - DO PRÓ LABORE 
O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada 
anualmente em comum acordo dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de 
renda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL 
DOS LUCROS E PERDAS 
O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de 
cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou 
prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas 
quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradores quando for o caso. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE 
SÓCIO 
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na 
continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na 
data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios 
na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com 
apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. 
Parágrafo primeiro - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu socio. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO DESIMPEDIMENTO 
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Maceió - AL, para qualquer ação fundada neste contrato, 
renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. 

 
E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente instrumento em única via, destinado 
ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os 
efeitos legais 

 
 

Maceió / AL 08 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO 
CPF: 007.085.634-86 

Sócio 
 
 
 
 

DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA 
CPF: 007.858.664-00 

Sócio 
 
 
 
 
 
 
 

Certidão Diversos (0975357)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 520



 
 

                                                                                                                                                        Página 5 de 5 
 

 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
 

 
ASSINATURA ELETRÔNICA 

 

 
 

Certificamos que o ato da empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA consta assinado 

digitalmente por: 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

00785863486 JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO 

00785866400 DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.202.729/0001-46
Certidão nº: 53943851/2021
Expedição: 16/11/2021, às 13:00:00
Validade: 14/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.202.729/0001-46, NÃO CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
23.202.729/0001-46
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
02/09/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MCZ CONSTRUCOES 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
EST DO GAMA 

NÚMERO 
01291 

COMPLEMENTO 
SALA 009 LOTE D 01 

 
CEP 
57.046-295 

BAIRRO/DISTRITO 
SERRARIA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MCZCONSTEINCOR@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 3022-1100 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
02/09/2015 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/11/2021 às 12:42:59 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA
CNPJ: 23.202.729/0001-46 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:26 do dia 14/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/01/2022.
Código de controle da certidão: 9902.219F.6D98.9CCD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

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

Emitida às 13:43:23 do dia 27/09/2021

Código de controle da certidão: 6561-CCCF-0CB2-4268

Certidão fornecida para o CNPJ: 23.202.729/0001-46

Válida até 26/11/2021

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

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

  CONTRATO Nº 24/2021

      Processo nº 0001950-08.2021.6.02.8000

Contrato de prestação de serviços
de fornecimento  e  instalação  de
escadas  do  tipo  marinheiro,
celebrado entre a  União,  por
intermédio  do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, com a
empresa MCZ  CONSTRUÇÕES  E
INCORPORAÇÕES LTDA

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 n°
06.015.041/0001-38,  doravante  denominado  CONTRATANTE, neste  ato
representada  por  seu  Presidente,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta
Cidade, e a empresa  MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA,  CNPJ nº
23.202.729/0001-46, situada à Rua Projetada, 01 -  Centro, Japaratinga/AL,  CEP:
57950-000,  Fone: (82)  3022-1100,  e-mail: mczconsteincor@gmail.com,  daqui
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por  Jefferson
Antonio  da  Silva  Filho, portador  do  RG  nº  1.559.131  SSP/AL,  CPF  nº
007.858.634-86,  resolvem celebrar o presente contrato de prestação de
serviços de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, com fulcro
na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019
e  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  49/2021, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis
Federais 10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos), e pelo
Decreto  nº  10.024,  de  20  de  setembro  de  2019,  ficando os contratantes
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de
Ética) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais
preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos,
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

as  disposições  da  Lei  Federal  n°  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem
como  a  Resolução  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  nº  15.787,  de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Este  contrato  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviço  de
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado,
com  guarda-corpo,  inclusive  pintura,  e  plataformas  em  estrutura  de  aço,
conforme  projeto,  visando  o  atendimento  da  demanda  de  manutenção  dos
condicionadores de ar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 139.999,73 (cento e trinta
e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e
irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO E DO
PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço,  no Edifício sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió - AL, 57051-900 e deverão ser realizados em horário comercial, salvo
orientação  divergente  da  Seção  de  Manutenção  e  Reparos  formalizada
mediante prévio aviso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá garantir os serviços prestados por
um prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  Em  nenhuma  hipótese  haverá  antecipação  de
pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento,  fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

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

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão
à conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e
Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674,  Natureza da
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

a)  Obter  junto  ao  órgão  profissional  competente  a  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  –
RRT;

b) Instalar cadeira, rapel, balancim, ou equipamento equivalente, quando ne-
cessário, para a realização da instalação da estrutura necessária, observadas
as normas de segurança do trabalho;

c) Obedecer, rigorosamente, às normas de segurança e medicina do trabalho
para execução dos serviços;

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

e)  Fazer com que todos os operários usem Equipamento de Proteção Individu-
al (EPIs), de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego, NR 6;

f)  Realizar os serviços presentes nas especificações;

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

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

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

g.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;

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

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

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

g.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;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

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

h) Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio,
a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não
apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes
da fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez do conjunto; 

i) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a
execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela
Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO –  É expressamente proibido que a contratada possua
entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços obje-
to deste contrato;

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto
do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas neste Edital; e

d)  Comunicar  à  Contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  na  execução
contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste
termo contratual e perdurará por 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (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:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

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

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

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

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de  inexecução total ou sobre o
valor remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações as-
sumidas.

PARÁGRAFO  QUINTO  - As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
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PARÁGRAFO SÉTIMO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO NONO - 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. 

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

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

PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a  prestação  dos  serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento)
ao mês.

PARÁGRAFO  QUINZE  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos.

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

PARÁGRAFO  DEZENOVE  -  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 8.666/93 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 VINTE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE –  DO  ACOMPANHAMENTO,  FISCALIZAÇÃO  E  ATESTO  DOS
SERVIÇOS

                A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão
do contrato pela 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 DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do
mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.

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  ATO  CONVOCATÓRIO  E  À
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° 49/2021  e às estipulações da
proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 0961306.

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 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi
o presente contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:

Maceió, 17 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

 

Pela Empresa 

                                    Jefferson Antonio da Silva Filho
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  CONTRATO Nº 24/2021

      Processo nº 0001950-08.2021.6.02.8000

Contrato de prestação de serviços
de fornecimento  e  instalação  de
escadas  do  tipo  marinheiro,
celebrado entre a  União,  por
intermédio  do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, com a
empresa MCZ  CONSTRUÇÕES  E
INCORPORAÇÕES LTDA

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 n°
06.015.041/0001-38,  doravante  denominado  CONTRATANTE, neste  ato
representada  por  seu  Presidente,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta
Cidade, e a empresa  MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA,  CNPJ nº
23.202.729/0001-46, situada à Rua Projetada, 01 -  Centro, Japaratinga/AL,  CEP:
57950-000,  Fone: (82)  3022-1100,  e-mail: mczconsteincor@gmail.com,  daqui
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por  Jefferson
Antonio  da  Silva  Filho, portador  do  RG  nº  1.559.131  SSP/AL,  CPF  nº
007.858.634-86,  resolvem celebrar o presente contrato de prestação de
serviços de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, com fulcro
na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019
e  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  49/2021, devendo ser observadas as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis
Federais 10.520/02 e 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei  nº  14.133/2021  (Lei  de  Licitações  e  Contratos  Administrativos), e pelo
Decreto  nº  10.024,  de  20  de  setembro  de  2019,  ficando os contratantes
inteiramente sujeitos às regras de tais diplomas normativos.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de
Ética) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais
preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos,
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as  disposições  da  Lei  Federal  n°  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990,  os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem
como  a  Resolução  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  nº  15.787,  de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.

Este  contrato  tem  por  objeto  a  prestação  de  serviço  de
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado,
com  guarda-corpo,  inclusive  pintura,  e  plataformas  em  estrutura  de  aço,
conforme  projeto,  visando  o  atendimento  da  demanda  de  manutenção  dos
condicionadores de ar.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 139.999,73 (cento e trinta
e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e
irreajustáveis.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DO LOCAL E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO E DO
PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90
(noventa) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço,  no Edifício sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió - AL, 57051-900 e deverão ser realizados em horário comercial, salvo
orientação  divergente  da  Seção  de  Manutenção  e  Reparos  formalizada
mediante prévio aviso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá garantir os serviços prestados por
um prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  do  pagamento  os  valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
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PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  Em  nenhuma  hipótese  haverá  antecipação  de
pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento,  fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.

PARÁGRAFO QUARTO - 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.

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

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão
à conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e
Gestão Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674,  Natureza da
Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:
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a)  Obter  junto  ao  órgão  profissional  competente  a  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  Registro  de  Responsabilidade  Técnica  –
RRT;

b) Instalar cadeira, rapel, balancim, ou equipamento equivalente, quando ne-
cessário, para a realização da instalação da estrutura necessária, observadas
as normas de segurança do trabalho;

c) Obedecer, rigorosamente, às normas de segurança e medicina do trabalho
para execução dos serviços;

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

e)  Fazer com que todos os operários usem Equipamento de Proteção Individu-
al (EPIs), de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego, NR 6;

f)  Realizar os serviços presentes nas especificações;

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

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

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

g.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;

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

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

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

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

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

h) Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com galvanização a frio,
a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não
apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes
da fabricação e do manuseio além de verificar a rigidez do conjunto; 

i) Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compro-
misso assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a
execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela
Resolução 09/2005-CNJ.  

PARÁGRAFO QUARTO –  É expressamente proibido que a contratada possua
entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

São obrigações do Contratante:
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a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços obje-
to deste contrato;

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto
do contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual;

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidas neste Edital; e

d)  Comunicar  à  Contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  na  execução
contratual, para que sejam adotadas as medidas pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste
termo contratual e perdurará por 180 (cento e oitenta) dias.

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (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:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e
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j) 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 - 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 TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato,
em razão de recusa em assiná-lo ou de  inexecução total ou sobre o
valor remanescente no caso de inexecução parcial das obrigações as-
sumidas.

PARÁGRAFO  QUINTO  - As  multas  de  mora  e  convencional  por  inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em
atraso.

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO NONO - 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. 

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

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

PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a  prestação  dos  serviços, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUATORZE - 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 o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento)
ao mês.

PARÁGRAFO  QUINZE  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos.

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

PARÁGRAFO  DEZENOVE  -  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 8.666/93 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 VINTE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE –  DO  ACOMPANHAMENTO,  FISCALIZAÇÃO  E  ATESTO  DOS
SERVIÇOS

                A execução da contratação será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidor(es) da Seção de Manutenção e Reparos designado(s) para a gestão
do contrato pela 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 DOZE – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do
mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
Contratada, fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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  ATO  CONVOCATÓRIO  E  À
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° 49/2021  e às estipulações da
proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 0961306.

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 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi
o presente contrato lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:

Maceió, 17 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

 

Pela Empresa 

                                    Jefferson Antonio da Silva Filho
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
À SGO,
 
Prezados,
 
Em atenção ao indagado no evento 0943135, sugiro

consulta à COFIC/SOF/TSE através dos e-mail's
COFIC@TSE.JUS.BR e/ou SOF_JE@TSE.JUS.BR, que a longa
data já confere tal suporte, qual seja quanto ao uso da
classificação orçamentária e plano interno.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 22/11/2021, às 14:40,
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
0976715 e o código CRC 0C894F5B.

0001950-08.2021.6.02.8000 0976715v1
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E-mail - 0976959

Data de Envio: 
  22/11/2021 16:35:53

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA <sgo@tre-al.jus.br>

Para:
    cofic@tse.jus.br

Assunto: 
  Consulta de Classificação da Despesa - TRE-AL.

Mensagem: 
  Prezados Colegas da COFIC,

Indagamos da classificação da despesa do edital em anexo, relativa à prestação de serviço de
fornecimento 
e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-corpo, inclusive pintura, e
plataformas em estrutura de aço, visando ao atendimento da demanda de manutenção dos
condicionadores de ar do TRE-AL.

Nossa dúvida é quanto à ND e ao PI, sendo que por ora estamos em dúvida quanto a 44905193 -
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (já que o imóvel não é nosso) e 44905192, que seria
INSTALAÇÕES, com o PI INV INSTAL..

Cordialmente.

Anexos:
    SIAFI___Pre_Empenho_0943133.html
    Edital_0950704_49___pe_servico_de_fornecimento_e_instalacao_de_escadas___PA_0001950_08.2021.pdf
    SIAFI___Documento_de_Conformidade_0943135.html
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021112200204

204

Nº 218, segunda-feira, 22 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

administrativa do CONTRATANTE.Em caso de divergência entre as especificações técnicas
do objeto descritas no Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas
neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 24/2021; PA SEI nº 0001950-08.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Leis
Federais 10.520/02 e 8.666/93, art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos) e pelo Decreto nº 10.024/19; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ nº
06.015.041/0001-38 e a empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ nº
23.202.729/0001-46; Objeto: prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas
do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-corpo, inclusive pintura, e plataformas
em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção
dos condicionadores de ar do TRE-AL; Valor total: e R$ 139.999,73 (cento e trinta e nove
mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos); Vigência: 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data da assinatura do contrato; Assinatura: 18/11/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2021

Proc. SEI nº 0005266-29.2021.6.02.8000. Objeto: contratação de empresa do ramo da
engenharia civil com o objetivo de elaborar os Projetos Executivos de reforma do Fórum
Eleitoral de Maceió. Data da entrega dos envelopes e abertura da habilitação: dia 09/12/2021,
às 14h. Local: 6º andar do TRE/AL. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico
www.tre-al.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/tomada-de-precos-2021 ou em mídia digital fornecida pelo requerente, no 6º andar
do prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em contato diretamente com a SLC através dos telefones
(82) 2122-7764/7765 ou, ainda, pelo e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 19 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AV I S O
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2021

Processo SEI nº 0005268-96.2021.6.02.8000;
A Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL torna público, aos interessados,

que a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas
na Tomada de Preços ocorrerá no dia 23/11/2021, às 14:00, na sala de licitações, no 6º
andar do edificio sede do TRE-AL.

Maceió, 19 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0002430-56.2021. Objeto: Eventual e futura aquisição de materiais
de Consumo - moeda em metal, pin em metal e pasta em carpel, a serem utilizados na
comemoração dos 30 (trinta) anos de instalação da Justiça Eleitoral do Amapá.. Total de
Itens Licitados: 3. Edital: 22/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior,
Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00034-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 22/11/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/11/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PAD 180/2021 - TRE-AM. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: Aluguel de imóvel para
abrigar a 22ª ZE - AMATURÁ/AM. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Contratado: Raimundo Benedito Alves Coelho, CPF n. 074.346.932-15. Valor
mensal: R$ 3.000,00 (três mil reais). Fundamentação Legal: Art. 24, X, da Lei n. 8.666/93,
e alterações posteriores. Data da Autorização: 13/11/2021 pelo Diretor-Geral, em
substituição, Wesley Sirlam Lima de Aguiar. Data da Ratificação: 19/11/2021, pelo
Presidente do TRE, Des. Wellington José de Araújo.

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

PAD nº 6182/2021.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no uso de

suas atribuições, AUTORIZA a adesão à Ata de Registro de Preços, decorrente do Pregão
Eletrônico SRP nº 24/2020 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL), visando a
aquisição de 1 (uma) unidade de solução de backup em disco, item 9, Lote 02, ao custo
total de R$ 371,000,00 (trezentos e setenta e um mil reais), em favor da empresa PLUGNET
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ nº 02.213.325/0001-88. Adesão conforme o
Decreto n. 7.892/2013.

Manaus-AM, 19 de novembro de 2021.
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 18/2021 (PAD nº 3425/2021), que tem por objeto
contratação de empresa prestadora de serviços de lavagem, polimento e higienização
da frota de veículos oficiais do TRE/AM, com fornecimento de material, ADJUDICADO
em favor da empresa AUTOVEL SERVIÇOS DE LIMPEZA ESPECIAIS EIRELI, CNPJ n.º
09.156.679/0001-87. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 19/11/2021, pelo Des. WELLINGTON
JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus-AM, 19 de novembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 04/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. OBJETO: Acesso ao Portal Judicial da
CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0056415-22.2017.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura. ASSINATURA: 19/11/2021.
SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e
o Sr. Eduardo Luiz Murta de Oliveira Miranda, pela CEF.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0016544-43.2021.6.05.8000. OBJETO: Palestra motivacional - Servidor
Nota Dez. FAVORECIDO: JC4 Núcleo de Eventos Transpessoais e Publicações Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 9.000,00. RATIFICAÇÃO:
Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 17/11/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 89/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa FEAG - FERRAGENS AGMAR PARA
FACHADA EIRELI, para eventual aquisição de Mobiliário Geral. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0011968-07.2021.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 19/11/2021.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Vitor Vidal Xisto.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 11 ESCADA 08 DEGRAUS
Marca / Modelo: Alumasa / Doméstica 8 degraus

60 R$ 240,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 077/2019, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa LEITE E LIMA LTDA. OBJETO: Prorrogação de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI Nº 0052090-
33.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 18/11/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e o Natanael Leite Lima, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 073/2019, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa LF OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI. OBJETO:
Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO
SEI Nº 0052090-33.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 18/11/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Landualdo Fernandes Oliveira, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 072/2019, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS - ME. OBJETO:
Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO
SEI Nº 0052090-33.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 18/11/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.Alessandro de Siqueira Santos, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 24/2021

Espécie: Termo de Cooperação nº 024/2021, firmado entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - UNIFTC
ITABUNA. OBJETO: Cooperação entre partícipes, visando incentivar os alunos dos cursos
técnicos e superiores da instituição de ensino, de forma voluntária, na participação do
processo eleitoral brasileiro. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-
69.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura.
ASSINATURA: 17/11/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Kaminsky Mello Cholodovskis, pela Instituição de Ensino.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0012332-76.2021. Objeto: Contratação de serviço de
telecomunicação de alta disponibilidade, incluindo enlaces, insumos, serviços de
implantação, serviços de operação e serviços de gerenciamento proativo contra falhas e de
segurança, denominados como soluções de telecomunicação. Total de Itens Licitados: 9.
Edital: 22/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador -

Ba, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00037-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 22/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 03/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: O Edital está disponível no Portal de Compras do Governo Federal, bem como no
site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas
por meio do telefone (71) 3373-7084.

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIASGnet - 19/11/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI 21.0.000005697-6. Objeto: Renovação da locação de imóvel urbano para
abrigar a sede do Cartório da 38ª Zona Eleitoral de Goiás, no município de Goiatuba.
Locador: JOSÉ ILTON DE CASTRO RIBEIRO. Fundamento legal: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93.
Valor mensal: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). Reconhecimento da dispensa de
licitação em 26/10/2021, por Giselle de Bastos Vieira Delfino e Castro, Secretária de
Administração e Orçamento. Ratificacao da dispensa de licitacao em 19/11/2021, pelo
Senhor Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral do TRE/GO.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n. 21.0.000009606-4. Objeto: Contratação de palestras com os temas
"Inclusão e diversidade", "O primeiro passo de uma incrível jornada" e "Encarando os
desafios", ministradas respectivamente pelos palestrantes, Andrea Schwarz, Paola
Antonini e Samuel Bortolin, a serem realizadas nos dias 02 e 03 de dezembro/2021,
em ambiente virtual. Contratada: Profissionais SA - Curadoria de Palestras Ltda - CNPJ
n. 11.324.248/0001-24. Fundamento legal: art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI, Lei
nº 8.666/93. Valores unitários: R$ 18.000,00 / R$ 14.400,00 / R$ 34.200,00.
Reconhecimento da inexigibilidade de licitação em 11/11/2021, por Giselle de Bastos
Vieira Delfino e Castro, Secretária de Administração e Orçamento. Ratificação da
inexigibilidade de licitação em 19/10/2021, pelo Senhor Wilson Gamboge Júnior,
Diretor-Geral do TRE-GO.
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.

À SCON,

Para registro contábil do Contrato nº 24/2021.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 22/11/2021, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977034 e o código CRC 2485A0FB.

0001950-08.2021.6.02.8000 0977034v1
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De: Moabe Allan Teixeira Do Nascimento <moabe.nascimento@tse.jus.br>
Para: COFIC <cofic@tse.jus.br>, TRE-AL/SEÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA <sgo@tre-al.jus.br>
Data: 22/11/2021 07:00 PM
Assunto: [sgo] Consulta de Classificação da Despesa - TRE-AL.

Prezados,

Como o imóvel não é próprio, não há que se falar em registro na conta de instalações - A!vo Imobilizado
- Imóvel , mas sim, deve-se registrar na conta de a�vo Intangível - 44905193 - BENFEITORIAS EM

PROPRIEDADES DE TERCEIROS .

Atenciosamente,

Equipe SECONTA/COFIC/SOF/TSE

De: TRE-AL/SEÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA <sgo@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de novembro de 2021 16:35
Para: COFIC
Assunto: Consulta de Classificação da Despesa - TRE-AL.

Prezados Colegas da COFIC,

Indagamos da classificação da despesa do edital em anexo, rela!va à prestação de serviço de fornecimento
e instalação de escadas do !po marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-corpo, inclusive pintura, e plataformas em
estrutura de aço, visando ao atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de ar do TRE-AL.

Nossa dúvida é quanto à ND e ao PI, sendo que por ora estamos em dúvida quanto a 44905193 - BENFEITORIAS EM
PROPRIEDADES DE TERCEIROS (já que o imóvel não é nosso)  e 44905192, que seria INSTALAÇÕES, com o PI INV INSTAL..

Cordialmente.

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=BLK1QC8K8...

1 of 1 23/11/2021 13:26
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À COFIN,
 
O TSE confirmou a classificação da despesa de

serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo
marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-corpo, inclusive
pintura, e plataformas emestrutura de aço, conforme e-mail
d o c . 0977439. Assim a Nota de Empenho 425/2021
(conformidade doc. 0973026) poderá ser assinada no sistema
SIAFI e posteriormente juntada neste processo.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 23/11/2021, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 23/11/2021, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977447 e o código CRC 271406CD.

0001950-08.2021.6.02.8000 0977447v1
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E-mail - 0977750

Data de Envio: 
  23/11/2021 16:28:40

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mczconsteincor@gmail.com

Assunto: 
  CONTRATO Nº 24/2021 - TRE/AL, assinado, para acompanhamento.

Mensagem: 
  
Prezado Sr. Jefferson Antonio da Silva Filho,
Representante da MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA

Segue, em anexo, o CONTRATO Nº 24/2021 - TRE/AL, assinado, para acompanhamento.

O CONTRATO Nº 24/2021 - TRE/AL foi publicado no DOU, em 22/11/2021, conforme publicação também
anexada.

Solicitamos, por gentileza, confirmar o recebimento do documento.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622 

Anexos:
    Contrato_0975845_Contrato_24_2021__1_.pdf
    Publicacao_0977029_Publicacao_22_11.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura da nota de empenho a que se refere o documento
0973026.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/11/2021, às 18:39,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977911 e o código CRC B329342A.

0001950-08.2021.6.02.8000 0977911v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/11/2021 18:47
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 425

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449051 70282 INV PERMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

12/11/2021 Global 0001950-08.2021.6.02 - 139.999,73

23.202.729/0001-46 MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA

21CT0024. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADAS DO TIPO MARINHEIRO E PLATAFORMAS EM AÇO.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PROJETADA 1 CENTRO

CEP

57950-000

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 3022-1100

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

23/11/2021 18:46:54
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/11/2021 18:47
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449051 - OBRAS E INSTALACOES 139.999,73

Total da Lista

Subelemento 93 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS

001 139.999,73Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo
marinheiro, em aço galvanizado, com guarda corpo, inclusive pintura, e
plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, em razão da
demanda necessária à manutenção dos condicionadores de ar
instalados na Sede deste Tribunal, de acordo com as especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos, conforme termo de
referência (0864121). Resultado por Fornecedor (0968596). Decisão
2637 (0970363).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

12/11/2021 Inclusão 1,00000 139.999,7300 139.999,73

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

23/11/2021 18:46:54

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRADE DA SILVA

***.446.325-**

23/11/2021 18:38:49

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

23/11/2021 18:46:54
Operação
Alteração
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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 2021.
À SMR, para indicar o gestor e o fiscal da

contratação.
À SLC, para remeter à contratada a cópia do

contrato e da respectiva nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2021, às 19:16, 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
0977951 e o código CRC C56A2B6D.

0001950-08.2021.6.02.8000 0977951v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  25/11/21  14:10     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 17Nov21   VALORIZACAO : 17Nov21  NUMERO  :
2021NS004198   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 23202729/0001-46 - MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000113            DATA VENCIMENTO  : 25Nov21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO Nº 24/2021, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE
  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADAS DO TIPO MARINHEIRO, EM AÇO
GALVANIZADO,
  COM GUARDA-CORPO, INCLUSIVE PINTURA, E PLATAFORMAS EM ESTRUTURA DE
AÇO, CONFORM
  E PROJETO, VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DE MANUTENÇÃO DOS
CONDICIONADORES
  DE AR. SEI 0001950-08.2021.6.02.8000.                                         
                                                                                
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404      23202729000146                 812310201                            
                                                                      139.999,73
                                                                               
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           25Nov21   14:03  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA 
 
 ----------------------------------xxxx------------------------------------------              
                                                                                
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  25/11/21  14:10                                      USUARIO : MAGDA          
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
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  CONTA CORRENTE  : N 23202729000146                                            
  MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA   
                                       
                               SALDO ANTERIOR A 01NOV                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    17Nov 070011 00001 NS004198 541404          139.999,73C          139.999,73C
                                                                                
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               
 

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 25/11/2021, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978928 e o código CRC 3D611692.

0001950-08.2021.6.02.8000 0978928v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004198   

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para continuidade da gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 26/11/2021, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0978939 e o código CRC 5938D43A.
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho SAD 0977951, esta

setorial indica o engenheiro civil, Audeir Medeiros de Aguiar
Peixoto para atuar na fiscalização e o servidor Marcos André
Melo Teixeira para atuar na gestão contratual do Contrato nº
24/2021.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
devolvo os autos para a continuidade do feito.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 25/11/2021, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979195 e o código CRC AD32CE6D.

0001950-08.2021.6.02.8000 0979195v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto a proposição veiculada no Despacho

SMR 0979195 à deliberação superior de Vossa Senhoria,
sugerindo, com a devida vênia, que sejam acolhidas as
indicações para gestão e fiscalização contratuais,
respectivamente, dos servidores Marcos André Melo Teixeira
e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, em face do que dispõe a
Cláusula Onze do Contrato TRE-AL nº 24/2021
(doc. 0975845).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/11/2021, às 23:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980978 e o código CRC 1B1ADF7F.
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente, 
 
Submeto a Vossa Excelência as informações

contidas nos eventos 0980978 e 0979195,  da Secretaria de
Administração, para indicar os servidores Marcos André
Melo Teixeira e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, para
gestão e fiscalização contratuais, respectivamente,  do
Contrato TRE-AL nº 24/2021 (doc. 0975845).

Do exposto, elevo os presentes autos a Vossa
Excelência para decisão, sugerindo, com a devida vênia, em
caso de aquiescência, o retorno dos autos para elaboração de
nova portaria nos termos acima.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/12/2021, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0981198 e o código CRC CA78DC68.
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PROCESSO : 0001950-08.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS

ASSUNTO : Indicção de Gestor e Fiscal de Contrato.  Contrato de prestação de serviços de fornecimento e instalação de escadas do tipo
marinheiro

 

Decisão nº 2852 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acato a indicação da Senhor Secretário de
Administração, inserta no evento SEI (0980978), roborada
pelo Senhor Diretor-Geral por meio da Conclusão GDG (0981198) e
designo os servidores Marcos André Melo Teixeira e Audeir
Medeiros de Aguiar Peixoto, para atuarem como gestor e fiscal do
Contrato nº 24/2021, respectivamente, tendo em vista o disposto na
Cláusula Onze do referido Contrato.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência ao servidores ora designados e adoção dos atos próprios
de gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/12/2021, às 14:12, 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
0981572 e o código CRC 8F2A18A5.
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E-mail - 0983232

Data de Envio: 
  03/12/2021 11:20:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mczconsteincor@gmail.com

Assunto: 
  Envio. Nota de Empenho. Contrato nº 24-2021- TRE-/AL

Mensagem: 
  
Envio. Nota de Empenho. PA SEI 0001950-08.2021.6.02.8000

Senhor Representante da empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA,

Encaminha-se, em anexo, nota de empenho n° 425/2021, referente à prestação de serviço de
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-corpo,
inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da
demanda de manutenção dos condicionadores de ar do TRE-AL.

Favor confirmar o recebimento deste documento no e-mail slc@tre-al.jus.br.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99983.0622

Anexos:
    Nota_0977950_NE_070011_2021NE000425_v002_23202729000146_20211123184704.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 487/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da
Lei nº 8.666 /93 e e tendo em vista o que consta no Processo
Eletrônico SEI nº   0001950-08.2021.6.02.8000

 
RESOLVE:
Art. 1º. Designar  os servidores Marcos André

Melo Teixeira e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto,
ambos lotados na SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E
REPAROS,  para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato
TRE-AL nº 24/2021, respectivamente.

Art. 2º.  A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 06 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/12/2021, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0983901 e o código CRC 79968BDC.
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Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 487/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e e
tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº ,0001950-08.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores Marcos André Melo Teixeira e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto,
ambos lotados na SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS, para atuarem como Gestor e Fiscal
do Contrato TRE-AL nº 24/2021, respectivamente.
Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 06 de dezembro de 2021.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 491/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e e
tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº ,0007163-29.2020.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Tiago Casado Cavalcante Dantas, lotado na Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como gestor do Contrato nº 15/2020 (doc. ), cujo objeto é0754592
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de enlace de acesso à internet
em banda larga, para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, firmada com a empresa
VELOO NET EIRELI, inscrita no CNPJ nº 08.059.661/0001-02, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº 56/2019 (doc. ).0756647
Art. 2º. Designar o servidor o servidor Guilherme Machado Rebelo, chefe da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como Gestor Substituto, nas ausências e impedimentos legais do
titular.
Art. 3º. Designar o Titular da Seção de Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como Fiscal
do mesmo contrato.
Art. 4º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 5º. Revoga-se a Portaria Presidência nº 483/2020 ( ).0817552
Art. 6º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 06 de dezembro de 2021.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 488/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e e
tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº :0000790-45.2021.6.02.8000
RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor André Frazão de Omena, lotado na Seção de Gestão de Contratos -
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DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
Tendo em vista a publicação da Portaria

Presidência 487/2021 no Diário da Justiça Eletrônico do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - DJE/TRE-AL (0987472
), determino o encaminhamento do presente procedimento
à Secretaria de Administração, para ciência dos servidores
designados e demais providências necessárias à continuidade
do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/12/2021, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987518 e o código CRC 09DB89A2.

0001950-08.2021.6.02.8000 0987518v1
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Número 01/2021

Nº do Processo: 0011212-16.2020.6.02.8000.

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de assistência e suporte preventivos e corretivos nos Grupos Geradores do
TRE/AL, instalados no 
Edifício-Sede, no edifício da Praça Visconde de Sinimbu e no Fórum Eleitoral de Maceió (FEM), com fornecimento de material,
conforme as exigências contidas no contrato e nos Anexos do Edital 
do Pregão Eletrônico nº 96/2020.

Valor: R$ 33.998,40

Vigência: de 11 de março de 2021, até 11 de março de 2023

Contratada: IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 20.401.330/0001-04

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Publicação do Extrato do Contrato no DOU - Retificação

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 02/2021

Nº do Processo: 0000161-71.2021.6.02.8000.

Objeto: Prestação dos serviços de lavagem de veículos que compõem a frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o
exercício de 2021.

Valor: R$ 13.850,00

Vigência: de 26 de abril de 2021, até 31 de dezembro de 2021

Contratada: CLEAN + LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA , CNPJ 35.266.936/0001-43

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 03/2021

Nº do Processo: 0000972-31.2021.6.02.8000.

Objeto: Prestação dos serviços de lavanderia de vestuários utilizados pelos membros e servidores do TRE/AL, durante as sessões
plenárias.  

Valor: R$ 7.920,00

Vigência: de 19 de abril de 2021, até 31 de dezembro de 2021

Contratada: SOFT SPRESS LAVANDERIA , CNPJ 12.797.181/0001-01

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 04/2021

Nº do Processo: 0006002-81.2020.6.02.8000.

Objeto: Prestação de serviços de webconferência, webinar e streaming de áudio/vídeo.
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Valor: R$ 24.810,00

Vigência: de 26 de abril de 2021, até 26 de abril de 2022

Contratada: XP ON Consultoria LTDA., CNPJ nº 23.518.065/0001-29

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 05/2021

Nº do Processo: 0002651-66.2021.6.02.8000.

Objeto: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) pós pago nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com
roaming nacional, e serviço de dados para acesso à internet.

Valor: R$ 24.158,40

Vigência: 180 dias a contar da data de sua assinatura.

Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A, CNPJ nº 02.558.157/0001-62

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 06/2021

Nº do Processo: 0002802-32.2021.6.02.8000- TRE-AL.

Processo Administrativo n° 19973.104892/2019-66 (MINISTÉRIO DA ECONOMIA)

Objeto: contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação, de serviços de telefonia,que serão prestados nas
condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO: 300 Pacotes de Serviços Empresarial Tipo II (Assinatura mensal de linha de voz, com ligações locais
(VC1) e LDN (VC2 e VC3) ilimitadas, envio de SMSs (limitados a 2.000 por mês), roaming nacional ilimitado acesso à caixa postal /
secretária eletrônica ilimitado, franquia mínima de dados de 10 GB e fornecimento de smartphone em comodato.

Valor: R$ 234.660,00

Vigência: 30 (trinta) meses, a partir de 14/06/2021.

Contratada: TIM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.421.421/0001-11

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 08/2021

Nº do Processo: 0004076-31.2021.6.02.8000 - TRE-AL.

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à Internet por meio de enlaces dedicados,
para as unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme as disposições do contrato e do Edital do Pregão Eletrônico nº
79/2020 e seus anexos.

Valor: R$ 42.720,00

Vigência:12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura(26/07/2021)

Contratada: FSF TECNOLOGIA S.A. (ALOO TELECOM), CNPJ 05.680.391/0001-56

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU
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Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 09/2021

Nº do Processo: 0003234-51.2021.6.02.8000.

Objeto: Prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e
ensurdecidos (LSE), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas
(TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-
presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas no edital
do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos.

Valor: R$ 92.750,00

Vigência: 12 meses a contar da data de sua assinatura.

Contratada: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. EPP, CNPJ nº 09.475.334/0001-96.

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

 

Número 10/2021

Nº do Processo: 0003234-51.2021.6.02.8000.

Objeto: Prestação de serviços de audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo
Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no
local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e
especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos.

Valor: R$ 12.595,20

Vigência: 12 meses a contar da data de sua assinatura.

Contratada: ALBERTO ANTÔNIO ALVES DE OLIVIERA GRANATO, CNPJ nº 08.202.383/0001-92.

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 12/2021

Nº do Processo: 0002697-55.2021.6.02.8000.

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação de bens móveis e imóveis, serviços de
jardinagem, lavagem de calçadas externas e demais áreas sob responsabilidade do TRE/AL, conforme as especificações e
condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 13/2021 e seus anexos.

Valor Mensal: R$ 41.684,34 / Valor Anual: R$ 500.212,13

Vigência: 12 meses, a partir da data da sua assinatura, com eficácia legal com a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União

Contratada: ESTEL EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ 07.572.840/0001-78

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

Número 13/2021 
Nº do Processo: 0000063-86.2021.6.02.8000.

 Objeto: Prestação dos serviços de gestão de manutenção de veículos, em rede especializada, através da internet, com tecnologia
de cartão eletrônico para atender à frota de veículos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos veículos requisitados sob
seu uso.
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Valor: R$ 80.268,36

Vigência: e 12 (doze) meses, contado da data da assinatura contratual (16/07/2021), com eficácia legal após a publicação do seu
extrato no Diário Oficial da União.

Contratada: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, CNPJ nº 25.165.749/0001-10

 

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 14/2021

Nº do Processo: 0002888-03.2021.6.02.8000

Objeto: Doação de bens móveis permanentes (equipamentos de informática), pertencentes ao DOADOR, que foram
classificados pela Comissão de Desfazimento de Bens Móveis, nos autos do processo SEI nº 0002888-03.2021.6.02.8000 como
ociosos, devidamente relacionados no Anexo I do Contrato.

Valor: Os bens foram avaliados em R$ 16.336,70

Donatária: ORGANIZAÇÃO MIRIM DE UNIÃO DOS PALMARES, CNPJ n° 12.488.482/0001-50

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 15/2021

Nº do Processo: 0001437-74.2020.6.02.8000

Objeto: prestação de serviço continuado de Vigilância Armada nas dependências dos imóveis localizados no município de
Maceió/Alagoas, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de todos os insumos e materiais e o emprego dos
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do PE nº
25/2021 e seus anexos.

Valor: R$ 950.847,60

Vigência: 12 meses a partir da data da sua assinatura (24/09/2021)

Contratada: ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL, CNPJ nº 13.343.833/0008-73

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 16/2021

Nº do Processo: 00005796-04.2019.6.02.8000.

Objeto: Doação de bens móveis permanentes (mobiliários diversos), pertencentes ao DOADOR, que foram classificados pela
Comissão de Desfazimento de Bens Móveis, nos autos do processo 
SEI nº 0005796-04.2019.6.02.8000 como irrecuperáveis, devidamente relacionados no Anexo I do Contrato.

Valor da avaliação do bens: R$ 1.243,89

DONATÁRIA: OSCIP - INSTITUTO TERRA VIVA, CNPJ nº 03.635.713/0001-10 

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI
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Número 17/2021

Nº do Processo: 00008226-26.2019.6.02.8000.

Objeto: Doação de bens móveis permanentes (equipamentos eletroeletrônicos), pertencentes ao DOADOR, que foram
classificados pela 
Comissão de Desfazimento de Bens Móveis, nos autos do processo SEI nº 0008226-26.2019.6.02.8000 como irrecuperáveis,
devidamente relacionados no Anexo I do Contrato.

Valor da avaliação do bens: R$ 11.802,18

DONATÁRIA: BIO DIGITAL RECICLAGEM DE ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ 18.414.740/0001-30 

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 18/2021

Nº do Processo: 0005274-06.2021.6.02.8000

Objeto: Prestação dos serviços de coleta e transporte de lixo produzido por este Tribunal e locação de 02 (dois) contêineres de
1,2 m³ (um metro e vinte centímetros cúbicos), conforme as exigências contidas neste contrato e no Termo de Referência anexo
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 39/2021. 

Valor: R$ 18.300,00

Vigência: 12 meses a partir da data da sua assinatura (06/10/2021)

Contratada: CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ n° 11.874.834/0001-42

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 20/2021

Nº do Processo: 0007390-82.2021.6.02.8000

Objeto: Prestação de Serviço de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o TRE e o Fórum Eleitoral de Maceió, site de 
contingência do Regional, conforme as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico nº 28/2021 e seus anexos.

Valor: R$ 33.600,00

Vigência: 12 meses a partir da data da sua assinatura (18/10/2021)

Contratada: BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, CNPJ 04.202.019/0001-71

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 23/2021

Nº do Processo: 0005792-93.2021.6.02.8000

Objeto: Prestação de Serviços públicos de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário pela BR ao TRE/AL. 

Vigência: a partir de seu recebimento e vigorará pelo mesmo prazo pelo qual perdurarem as ligações do ramal predial de água
e/ou do ramal predial de esgoto.
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Tags

#Convênio #Contrato

Contratada: BRL AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ/AL, CNPJ 39.580.673/0001-01

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 24/2021

Nº do Processo: 0001950-08.2021.6.02.8000

Objeto: prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-
corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da demanda de
manutenção dos condicionadores de ar.

Valor: R$ 139.999,73

Vigência:18/11/2021 a 17/05/2022.

Contratada: MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ nº 23.202.729/0001-46.

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 25/2021

Nº do Processo: 0006820-96.2021.6.02.8000

Objeto: Cessão temporária de uso de 62 urnas eletrônicas para utilização nas eleições da OAB/AL. 

Vigência: a partir da data de sua assinatura até o dia 23/11/2021.

Cessionária:  OAB/AL, CNPJ 12.334.827/0001-10

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
À SAD,
Informando que o contrato foi devidamente

registrado no comprasnet contratos e no SIAC.
À SEIC,
Para eventual atualização na transparência. 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/12/2021, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987973 e o código CRC 58608FBC.

0001950-08.2021.6.02.8000 0987973v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
Remeto os autos à SMR, Unidade Gestora, para

programação e acompanhamento da execução contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/12/2021, às 22:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988128 e o código CRC AD70136D.

0001950-08.2021.6.02.8000 0988128v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/12/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989917 e o código CRC F3BF9C58.

0001950-08.2021.6.02.8000 0989917v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2021

ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATO N.º: 24/2021

NOTA DE EMPENHO - TRE/AL N.º 2021NE000425

Processo SEI nº 0001950-08.2021.6.02.8000

 

Ordena à empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ nº
23.202.729/0001-46 os serviços de que trata o Contrato n.º 24/2021, do Processo
Eletrônico nº 0001950-08.2021.6.02.8000.

 

 

A gestão da contratação instrumentalizada pelo Contrato nº 24/2021 e pelas Notas de
Empenhos n.º 2021NE000425, no uso de suas atribuições regulamentares e
considerando o disposto no Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 49/2021, constantes
do Procedimento Administrativo Eletrônico nº 0001950-08.2021.6.02.8000,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. ORDENAR à empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, CNPJ nº
23.202.729/0001-46, A DAR INÍCIO IMEDIATO a execução dos serviços de
fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com
guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto,
e em consonância com as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital
do Pregão Eletrônico nº 49/2021, que passam a integrar, para todos os efeitos, as
disposições desta avença. 

 

Art. 2º. A contratada deverá iniciar os serviços, em consonâncias com os termos
contratuais, cláusula sétima do Contrato nº 22/2021, atendendo, ainda, às
determinações emanadas pela gestão e fiscalização do contrato, designados pela
Portaria nº 487 (0983901) da Presidência deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
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Maceió/AL, 16 de dezembro de 2021.

 

 

 

Marcos André Melo Teixeira

Gestor do Contrato nº 24/2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/12/2021, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0991178 e o código CRC 6DCC1CCC.

0001950-08.2021.6.02.8000 0991178v3
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E-mail - 0991213

Data de Envio: 
  16/12/2021 18:01:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS <smr@tre-al.jus.br>

Para:
    mczconsteincor@gmail.com

Assunto: 
  Emissão da Ordem de Serviço nº 02/2021 do Contrato nº 24/2021.

Mensagem: 
  Boa tarde,

Segue anexa a Ordem de Serviço nº 02/2021, referente ao Contrato nº 24/2021 cujo o objeto execução
dos serviços de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com
guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, e em consonância
com as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 49/2021, que
passam a integrar, para todos os efeitos, as disposições desta avença. 

Solicito acusar o recebimento deste e-mail.

Att,

Marcos André
Gestor do Contrato nº 24/2021.

Anexos:
    Ordem_de_Servico_0991178.html
    Contrato_0975845_Contrato_24_2021__1_.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021
Objeto FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADAS DO TIPO MARINHEIRO E

PLATAFORMAS EM AÇO.
 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF
e nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2021NE000425

23.202.729/0001-
46

MCZ
CONSTRUÇOES E
INCORPORAÇOES
LTDA

139.999,73 139.999,73  139.999,73

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 17 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 17/12/2021, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0992349

 

X À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

 À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

 

 

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 20/12/2021, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992629 e o código CRC D8E0D76C.

0001950-08.2021.6.02.8000 0992629v2
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0992349

 
Opinamos pela:

X Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

 
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

 

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 20/12/2021, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992773 e o código CRC BDA914D6.

0001950-08.2021.6.02.8000 0992773v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Ref: RPNP -1 (doc. 0992349)
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação:

 

Após o registro, no SIAFI, da indicação da despesa em restos a pagar não
processados, devolvo os autos à SMR.

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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De: Rosangela Vieira de Lima <rosinhavieira148@gmail.com>
Para: Natália Alves de Oliveira <nataliaoliveira@tre-al.jus.br>
Data: 23/02/2022 10:05 AM
Assunto: [smr] OFICIO CONTRATO N° 24/2021

Prezados Srs. Bom dia!

Segue ofício referente à execução do contrato nº 24/2021.

Atenciosamente,

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
                    Rosangela Vieira 

Anexados:

Arquivo: Oficio TRE.pdf Tamanho: 467k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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MCZ construções e Incorporações LTDA 
Estrada do Gama, n°1291 – Sala 9, Serraria, Maceió – AL 

CNPJ – 23.202.729/0001-46 
Tel: (82) 3022-1100 

 
 
 

 
Maceió – Al, 23 de Fevereiro de 2022. 
 
 
Ao  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 
Prezado Sr. Gestor do Contrato N° 24/2021   
 
 
A MCZ Engenharia vem, respeitosamente, informar que as plataformas e escadas 
estão sendo executadas e solicitar aditivo de prazo para o Contrato acima 
referenciado, pelas razões expostas a seguir. 
 
1 - Após o recebimento da ordem de serviço, a empresa não conseguiu contato 
com a fiscalização para tirar dúvidas de projeto; 
 
2 - Dificuldade de encontrar no mercado os materiais especificados no projeto; 
 
3 - Necessidade de fazer ampla pesquisa de preços de materiais, uma vez que 
houve significativa elevação de custo dos mesmos, em comparação com os 
valores da planilha de preços contratada. 
 
Diante do que foi exposto, solicitamos acréscimo de 90 (noventa) dias para que 
seja possível concluirmos os serviços contratados. 
 
 
Atenciosamente,  

 
 

 

 
Diogo Antonio Leite da Silva 

CPF Nº 007.858.664-00 
Sócio-Diretor 

MCZ Construções e Incorporações Ltda 
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INFORMAÇÃO Nº 1451 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Gestão do Contrato 24/2021.
 
Senhor Gestor,
 
A fiscalização dos serviços informa que está de

acordo com o pedido da Contratada (1030988), fundamentado
na dificuldade de contato com os servidores durante o recesso
do fim de exercício e dificuldade de encontrar os materiais
especificados no mercado. Em complemento aos argumentos
trazidos pela empresa, a fiscalização solicitou a troca de
alguns materiais, durante vistoria no local de fabricação das
peças, por entender que essta substituição trará melhorias
para a segurança dos técnicos que utilizarão as plataformas
após a instalação.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 21/03/2022, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031002 e o código CRC DE06966F.

0001950-08.2021.6.02.8000 1031002v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2022.
À COSEG e SAD.
 
Senhores Coordenador e Secretário,
 
Após a solicitação da contratada 1030987 e

1030988 e a Informação 1451 (1031002) da fiscalização, a
gestão do contrato nº 24/2021, devidamente designada pela
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 487/2021 TRE-
AL/PRE/DG/GDG (0983901) elaborou o anexo XV, no evento
SEI nº 1031263, de forma a dar continuidade ao procedimento
de aditivação contratual. 

Sendo estas as informações a serem prestadas,
encaminho estes autos para análise e deliberação de Vossas
Senhorias e demais encaminhamentos legais, com o fulcro de
finalizar brevemente este aditivo.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 21/03/2022, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031242 e o código CRC 47B7C2FE.

0001950-08.2021.6.02.8000 1031242v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2022.
À SMR, para informar sobre as providências

relativas à execução contratual e se os prazos estipulados em
contrato estão sendo cumpridos.

Solicito ainda a assinatura do doc. 1031263, para
que possa ser visulaizado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/04/2022, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044575 e o código CRC 68F15574.

0001950-08.2021.6.02.8000 1044575v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ANEXO XV
LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 
 

Empresa: METRA CONSTRUÇÕES EIRELI.

Processo Inicial: 0001950-
08.2021.6.02.8000

 
Contrato: 24/2021

 

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em
aço galvanizado, com guarda-corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço,

conforme projeto, visando o atendimento da demanda de manutenção dos condicionadores de
ar.

 

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 
Consta dos autos, a seguinte

documentação geral
necessária a quaisquer alterações

contratuais?
Sim Não Evento/Obs.

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? X  

Processo Original
da Contratação 

0001950-
08.2021.6.02.8000

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  0975845

3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?  X Não há.

4
Extrato da publicação na imprensa

oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

X  0977029

5
O prazo de vigência do ajuste

(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação
Normativa/AGU nº 03, de 01/04/2009)?

X  
O contrato está

vigente até o dia 16
de maio de 2022.

 
6

Consulta ao SICAF para verificar se
há registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne

proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a

Administração contratante?

X  1045914

7
Previsão de recurso orçamentário
para suportar a despesa, conforme  X Não se aplica.
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o caso.

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a

documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação

contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1
Manifestação da contratada
demonstrando interesse na

prorrogação do prazo vigência do
contrato?

X  1045897

 
2

Manifestação fundamentada da
gestão acerca de: a) histórico de

execução do contrato; b) necessidade
da prorrogação; e c)

eventual manutenção das condições
vantajosas do ajuste?

X  1045822

 
3

Manifestação fundamentada da
gestão acerca da manutenção, pela

contratada, ao longo da execução do
ajuste, das condições de habilitação

que foram exigidas na licitação?

X  1045898

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1 Fazenda Pública Federal X  1045898

4.2 Fazenda Pública Estadual X  1045898

4.3 Fazenda Pública Municipal X  1045898

4.4 INSS X  1045898

4.5 FGTS X  1045898

4.6 Justiça do Trabalho X  1045898

5 Consta previsão contratual de
exclusão dos custos não renováveis?   Não se aplica.

5.1 Caso positivo, foram analisados e
excluídos?   Não se aplica.

ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES

 

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a

documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação 

contratual?

Sim Não Evento/Obs.

1
Manifestação da contratada

concordando com os acréscimos
e/ou supressões que serão

formalizados no termo aditivo?
  Não se aplica

2

Orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição dos
custos unitários da alteração,
conforme art. 7º, §2º, II, da Lei

nº 8.666/93?

  Não se aplica.

3

Foram observados, na formação dos
termos aditivos, os limites

quantitativos previstos no § 1º do
artigo 65 da Lei nº   Não se aplica.
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8.666/93, considerando
individualmente os

acréscimos/supressões?

4

Justificativa que assegure a
pertinência entre os serviços

originariamente contratados e os
serviços que serão acrescidos

e/ou suprimidos, mediante aditivo?

  Não se aplica.

 
 

REAJUSTE

 
Além da documentação geral, acima,

consta dos autos a documentação abaixo,
necessária à formalização de reajuste

contratual?
Sim Não Evento/Obs.

1
Pedido de concessão de reajuste, devidamente
fundamentado, no prazo devido, veiculado pela

contratada?
  Não se

aplica.

2
A natureza do objeto é compativel com a

utilização de reajuste? (Lei nº 8.666/93, art. 40,
XI, e art. 55, III)

  Não se
aplica.

3 Existe previsão contratual acerca do reajuste
do preço?   Não se

aplica.

4
Existe previsão contratual acerca do índice de

reajuste aplicável e da periodicidade de
reajuste?

  Não se
aplica.

5
O reajuste pleiteado observa a periodicidade

anual, a partir da data limite para
apresentação da proposta ou do último

reajuste?
  Não se

aplica.

REPACTUAÇÃO

 
Além da documentação geral, acima,

consta dos autos a documentação abaixo,
necessária à formalização de repactuação

contratual?
Sim Não Evento/Obs.

1
Requerimento, formulado pela contratada,

solicitando a repactuação, mediante
demonstração analítica da variação dos custos

do contrato, por meio de planilha?
  Não se

aplica.

2
A natureza do objeto é compativel com a
utilização de repactuação? (Decreto nº
2.271/1997, art. 5º; Instrução Normativa

SLTI/MPOG nº 03/2009)
  Não se

aplica.

3 Existe previsão contratual acerca da
repactuação dos preços?   Não se

aplica.

4
Existe previsão contratual acerca dos

elementos que serão utilizados para cômputo
do índice da repactuação e da periodicidade

de repactuação?
  Não se

aplica.

5

O pedido de repactuação contempla o
acréscimo de algum custo não previsto

originariamente na proposta, mas fixado por
força de Acordo ou Convenção Coletiva de

Trabalho?

  Não se
aplica.
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6
O pedido de repactuação contempla a

supressão de algum custo previsto
originariamente na proposta?

  Não se
aplica.

7

Cópia da Convenção Coletiva de Trabalho,
devidamente registrada junto ao órgão

competente do Poder Executivo, que comprove
majoração de salários da categoria profissional

empregada na execução dos
serviços contratados?

  Não se
aplica.

8

Está atendido o requisito da anualidade,
contado este da data do orçamento a que a
proposta se referiu (Acordo, Convenção ou

Dissídio Coletivo de Trabalho) para os custos
de mão de obra ou da data da proposta para os

demais insumos (arts. 2º e 3º da Lei nº
10.192/01, art. 5º, Decreto nº 2.271/97 e arts.

54 e 55 da IN SEGES/MPDG nº 5/2017?

  Não se
aplica.

9

No caso das repactuações subsequentes à
primeira, foi observado o interregno de um ano
contado da última repactuação correspondente

à mesma parcela objeto da nova solicitação?
(Entende-se como última repactuação a data

em que iniciados seus efeitos financeiros,
independentemente daquela em que celebrada
ou apostilada, conforme Orientação Normativa

nº 26, de 1º de abril de 2009, da AGU).

  Não se
aplica.

Fiscal de contrato:
Audeir Medeiros de

Aguiar Peixoto
Data: 12/04/2022

Gestor de contrato: Marcos André Melo
Teixeira

Data: 12/04/2022

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 12/04/2022, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 12/04/2022, às 14:12, 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
1045771 e o código CRC 5F925561.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2104 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
A  Gestão e Fiscalização do contrato nº 24/2021,

cujo objeto é o serviço de fornecimento e instalação de
escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com guarda-
corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço,
conforme projeto, visando o atendimento da demanda de
manutenção dos condicionadores de ar, informa a
necessidade de celebração de Termo Aditivo ao Contrato, em
função de sua vigência estar findando em 16 de maio de
2022.

Observa-se que a Contratada vem desempenhando
seu trabalho de forma responsável, cumprindo todas as
obrigações contratuais, sendo clara a manutenção das
condições de vantajosidade do ajuste, só não tendo concluído
o objeto em função da dificuldade na aquisição dos materiais
e da necessidade de alteração do projeto, para melhor se
adequar ao interesse da Administração.

O prazo pleiteado para a prorrogação da execução e
vigência será de 120 (cento e vinte) dias.

Informa-se, por fim, que foi promovida a juntada
aos autos do Anexo XV - Lista de Verificação de Alteração
Contratual (1045771) da Portaria nº 226/2018
TRE/AL/PRE/COCIN/AAU. 

 
Respeitosamente,

Informação 2104 (1045822)         SEI 0001950-08.2021.6.02.8000 / pg. 598



Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 12/04/2022, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1045822 e o código CRC 347EA84B.
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De: Rosangela Vieira de Lima <rosinhavieira148@gmail.com>
Para: "Audeir Medeiros de A. Peixoto" <audeirpeixoto@tre-al.jus.br>
Data: 12/04/2022 10:50 AM
Assunto: Re: Consulta acerca da prorrogação contratual

Prezado Sr. Audeir, Bom Dia!

Estamos de acordo com a sua proposta, aceitamos  a prorrogação do Contrato nº
24/2021 por 120 (cento e vinte) dias.

AAtenciosamente,

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
          ROSANGELA VIEIRA DE LIMA

Em ter., 12 de abr. de 2022 às 09:45, Audeir Medeiros de A. Peixoto
<audeirpeixoto@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezada Rosângela,
 
Gentileza manifestar-se acerca da proposta de prorrogação dos prazos de execução e vigência do objeto do
Contrato nº 24/2021 por 120 dias.
 
Atenciosamente,
Audeir Peixoto
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Consultar Restrição Contratar Administração Pública

REALIZAR NOVA PESQUISA VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL

Detalhar

CNPJ

23.202.729/0001-46

Razão Social

MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA

Nome Fantasia

MCZ CONSTRUCOES

Situação

Idoneo

Situação Cadastral

Credenciado

VOLTAR

Brasília, 11 de Abril de 2022 Produção

Consulta

SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consul...

1 of 2 11/04/2022 20:18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2022.
À SLC, para minutar o termo de prorrogação

contratual, em face da justificativa apresentada pela Unidade
Gestora, doc. SEI 1045822.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2022, às 10:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046711 e o código CRC 6EAF2B94.
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