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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de pessoa jurídica especializada para

realização de serviços de restauração em 11
(onze) plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

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

 
2. JUSTIFICATIVA
Necessidade de manutenção e restauração em 11

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

Trata-se de serviço que deve ser contratado
urgentemente, pois há risco de desabamento de
equipamentos, como evidenciado no Despacho SMR 0870555,
constante do P.A. SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000.

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

das bases metálicas, instaladas nas lajes externas dos
pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de Alagoas
(TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

As plataformas precisam de manutenção devido à
corrosão provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia,
entre outros fatores. Assim, a contratada deverá retirar a
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camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor
de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte
sintético na cor branca.

Como as plataformas sustentam equipamentos de
climatização, caberá à contratada a desinstalação desses
equipamentos, quando necessário, para que o tratamento da
estrutura seja executado em toda sua superfície.

Da mesma forma, nos casos em que houver a
necessidade de desinstalação, a empresa ficará responsável
pela reinstalação e execução de testes nos equipamentos,
garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a
realização do serviço.

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

 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Deverá ser facultado aos proponentes fazer

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

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

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

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

4.5. Durante a execução dos serviços a empresa
deverá fornecer e descrever os insumos necessários à
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otimização desta demanda.
4.6. A CONTRATADA deverá preservar o ambiente

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

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

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

5.2. Os interessados deverão comprovar sua
regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia
(CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) como 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), fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove
que o licitante possui capacidade para executar serviços com
características (tipologias) similares ou superiores ao do
objeto deste certame.

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das
licitantes, com relação a este serviço, serão exigidas
Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a
realização de manutenção em condicionadores de ar, em
fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos,
comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim,
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a
realização de trabalho em altura.

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

conforme Art. 56, § 2º e § 4º da Lei 8.666/93.
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA
obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT.

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

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

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

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

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

7.7 A contratada poderá utilizar os produtos
químicos necessários à realização do serviço, desde que
estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes,
sejam de primeira qualidade e venham acondicionados
em embalagens originais de fábrica ou de comercialização,
que não causem danos a pessoas ou a quaisquer outros itens
envolvidos no objeto desta contratação;

7.8. Para a execução do serviço, a contratada
poderá retirar as unidades condensadoras sobre as
plataformas metálicas. 

7.9. A contratada deverá substituir, quando
necessário, os parabolts e vergalhões de transpasse que
sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela completa
segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo
de 5 (cinco) anos.

7.10 A contratada deverá retirar a camada de tinta
branca presente nas plataformas metálicas, efetuando a
raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador de
ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante,
visando à proteção contra a ferrugem, e deverá finalizar com
a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura em esmalte
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sintético branco.
7.11. Caso seja necessário, as demais medidas

necessárias aos serviços de restauração e manutenção das
plataformas externas deverão ser executadas pela contratada,
a exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja
oxidação comprometa a sua segurança.

7.12. Para a execução do serviço, poderá
ser necessária a remoção das unidades condensadoras que se
encontram sobre as plataformas metálicas. Após a
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá
recolocar os equipamentos que forem removidos, inclusive
refazendo todas as instalações e garantindo o seu perfeito
funcionamento.

7.13. A contratada será responsabilizada por
qualquer dano provocado às unidades condensadoras ou às
suas instalações durante a execução do serviço ou mesmo
decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de
modo que terá que arcar com os prejuízos decorrentes destes
danos.

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

7.14.1 Assegurar a realização da Análise Preliminar
de Risco - APR e a emissão da Permissão de Trabalho – PT;

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

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

7.14.4 Adotar as providências necessárias ao
acompanhamento e ao cumprimento das medidas de proteção
estabelecidas em Norma;

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

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só
se inicie após a adoção das medidas de proteção definidas em
Norma;

7.14.7 Assegurar a suspensão dos trabalhos em
altura quando verificar situação ou condição de risco não
prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja
possível;
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7.14.8 Estabelecer uma sistemática de autorização
dos trabalhadores para trabalho em altura;

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

 
8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. O prazo para execução dos serviços é de

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

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

 
9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS
9.1. Todos os serviços serão prestados na Sede do

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

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

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

anos para a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos
suportes.

 
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, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

11.2. Se a empresa for optante pelo 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.
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12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
12.1 A Gestão será realizada pela Seção de Gestão

de Contratos (SEGEC) e a Fiscalização pela Seção de
Manutenção e Reparos (SMR).

 
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

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

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

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

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

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

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

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

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

13.8 A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
contratada, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
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13.9 As multas poderão ser cumuladas e serão
descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou
cobradas judicialmente.

 
 
Responsáveis pela elaboração deste termo de

referência:
 
Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto
Analista Judiciário especializado em Engenharia

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

(SMR)

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 25/03/2021, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MATTHIAS SCHMIDT, Estagiário(a), em
25/03/2021, às 14:20, 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
0870967 e o código CRC F09B059C.

0002502-70.2021.6.02.8000 0870967v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0870872, a Seção

de Manutenção e Reparos apresenta, em autos apartados,
considerando que o P.A. SEI Nº 0010804-30.2017.6.02.8000
data de 2017, o Termo de Referência 0870967, o qual expõe
detalhadamente a necessidade de intervenção e o caráter
emergencial da manutenção pretendida para os suportes
dos equipamentos de climatização instalados na fachada do
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 25/03/2021, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871062 e o código CRC 02D62415.

0002502-70.2021.6.02.8000 0871062v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2021.
Tendo em vista a instrução levada a termo nos

autos de nº 0010804-30.2017.6.02.8000, remeto o feito à
COMAP, para confirmar a estimativa da despesa
(doc. 0722629) e juntar aos autos a respectiva minuta do
edital, conforme consta do doc. 0729275.

Em paralelo, à COFIN, para reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 26/03/2021, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0872085 e o código CRC D0443472.

0002502-70.2021.6.02.8000 0872085v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0872085).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/03/2021, às 12:37, 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
0872131 e o código CRC CBEDC46F.

0002502-70.2021.6.02.8000 0872131v1

Despacho COFIN 0872131         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 11



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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 0872085, no tocante à confirmação da estimativa da
despesa.

 
Após, à SLC para confecção da minuta do edital.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/03/2021, às 14:48, 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
0872453 e o código CRC 8FCDB0B4.

0002502-70.2021.6.02.8000 0872453v1
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E-mail - 0872488

Data de Envio: 
  29/03/2021 15:08:20

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

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

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREA. 0002502-
70.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de
restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

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

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

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

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: lisianacintra@tre-al.jus.br

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0870967 - Termo de Referência.pdf
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END: AV. DOUTOR FERNANDO COUTO MALTA Nº 28 - CIDADE UNIVERSITÁRIA MACEIÓ -AL 
CNPJ: 29.136.830/0001-22   
FONE: (82) 99143-0929 / 98808-8581   EMAIL: vicenteamaralmirandiba@gmail.com  
 

P-007D/2021                                              
                                                                   Maceió 30 de Março de 2021 

 
 
 
A 
TER – Tribunal Regional Eleitoral 
A/C: Lisiana Texeira Cintra – SEIC – TER/AL 
  

Prezada Senhora, 
 

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

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

 
1. Condições Gerais 
2. Resumo da Planilha 

 

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

 
 

 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

 
1. Prazo para execução dos serviços 

 
Conforme cronograma passado (30 dias) 

 
2. Condições de Pagamento 

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

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

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

Nossos preços serão reajustados a cada 12 meses, conforme legislação 
em vigor, sendo adotada a variação do índice da INCC da Fundação Getúlio 
Vargas, data base Janeiro/2021. 

 
4. Serviços não incluídos em nossa proposta 
 

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

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

 
5. Validade da proposta 15 (quinze dias) 

 
6. Impostos 

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

7.  Considerações que fizemos para elaboração de nosso orçamento: 
 
7.1 Orçamos até o limite indicado em edital; 
 
7.2 Para execução dos serviços conforme edital, levamos em consideração 
todas exigências com a segurança do trabalho, em observação a NR35 e 
NR10, como também a precisão nos trabalhosos realizados, pela grande 
dificuldade de acesso aos equipamentos para futuras correções durante 
período de garantia dos serviços. 
 
7.3 Não havendo necessidade de verificação  in-loco, pois todos os 
serviços de construção e instalação das plataformas, como também os 
condicionadores de ar existente nesse referido edifício, foram executados 
pela nossa equipe e tendo como responsável o engenheiro que responde 
por esse orçamento; 
 
7.4 Para as características técnicas desse serviço serão executados 
levando em considerações as diretrizes e normas exigidas pela Secretaria 
do Trabalho. 

 
8. Relação de documentos que serviram de base para elaboração de 

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

 
    8.1 Termo de Referencia, recebido por e-mail;    
 

 
 
 

  
, 

 

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

Diretor 

                                                                                                                                                                                       

 Resumo da Planilha   

    

Item Descrição dos Serviços  Valor em R$ 

 

1. Desinstalação com reinstalação de 
plataformas e condicionadores de ar, 
com manutenção nas plataformas 
conforme termo de referencia.   R$ 73.720,00 

    

    

   
Total da Presente Proposta 
..............................................            

     
R$  73.720,00 

    

VICENTE 
GOMES DO 
AMARAL:29136
830000122

Assinado de forma digital 
por VICENTE GOMES DO 
AMARAL:29136830000122 
Dados: 2021.03.30 
09:06:20 -03'00'
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De: CLIMEX CLIMATIZAÇÃO <climexclimatizacao@outlook.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 29/03/2021 05:45 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras.
TREA. 0002502-70.2021.6.02.8000

Boa tarde, nossa empresa não faz esse �po de serviço. 

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

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 29 de março de 2021 16:08
Para: edvane.refriduto@gmail.com <edvane.refriduto@gmail.com>; abeirellepp@hotmail.com
<abeirellepp@hotmail.com>; vicenteamaralmirandiba@gmail.com <vicenteamaralmirandiba@gmail.com>;
mariobraga@gmail.com <mariobraga@gmail.com>; atendimento@clime.com.br <atendimento@clime.com.br>;
abrefrigeracaoadm@yahoo.com.br <abrefrigeracaoadm@yahoo.com.br>; contato@servfrio.com.br
<contato@servfrio.com.br>; climexclima�zacao@outlook.com <climexclima�zacao@outlook.com>;
proclima_@hotmail.com <proclima_@hotmail.com>; pontofrio@bol.com.br <pontofrio@bol.com.br>;
pontofrio.mcz@gmail.com <pontofrio.mcz@gmail.com>; contato@engenhariademateriaisltda.com.br
<contato@engenhariademateriaisltda.com.br>
Assunto: Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras. TREA. 0002502-
70.2021.6.02.8000
 
Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do
serviço de restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 

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

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

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

FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: lisianacintra@tre-al.jus.br

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL

E-mail - Resposta negativa - Climex (0873278)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 17



                                                                                                 

 

       O plano de saúde do seu condicionador de ar 

 

Proposta 0075 - 2021    Maceió/AL, 05 de abril de 2021. 

 

 

AO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

AT. SRA. LISIANE TEIXEIRA CINTRA 
Seção de Instrução de Contratações. 

SEIC - TRE/AL. 

 
 

ASSUNTO: RESTAURAÇÃO DAS PLATAFORMAS.  

 

 

 

Prezada  Senhora, 

 

 

Atendendo vossa solicitação, estamos apresentando os nossos preços 

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

segue. 

 

 

ITEM 01 

 

1.1 Serviços de RESTAURAÇÃO de 11 (onze) plataformas/bases metálicas 

externas que servem de sustentação para as unidades condensadoras 

dos condicionadores de ar, incluindo material, insumos e mão de obra,  

conforme termo de referencia. 

 

 

COMPOSIÇÃO GERAL DE  PREÇOS: 

 

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

 

o Valor individual por plataforma: R$ 12.300,00 (doze  mil e 

trezentos reais) 

 

o Valor geral da proposta R$ 135.300,00  (cento e trinta e cinco mil 

e trezentos ). 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO:  

 

 Como se trata de serviço com fornecimento de material específico, segue 

nossa sugestão:  

 

o 30% do valor total na aprovação da proposta para compra do 

material 

o 70% na conclusão dos trabalhos. 

  

CONDIÇÕES  GERAIS DE FORNECIMENTO: 

 

  Prazo estimado de execução por plataforma:  

 05 (cinco) dias 

 Prazo estimado para conclusão total dos trabalhos: 55 (cinquenta e 

cinco) dias. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Edvane Marques 

Gestora de negócios 

REFRIDUTO 
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       O plano de saúde do seu condicionador de ar 

 

82 99103 0068 

Proposta - Refriduto (0874537)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 19



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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Tratam os autos de 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 edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Termo de Referência presente no evento Sei
0870967.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho de Vossa
Senhoria, evento 0872453.

 
Feita ampla cotação junto a fornecedores do ramo,

por meio de correspondência eletrônica - 0872488, obtivemos,
apenas, duas respostas positivas.

 
Nesse sentido, registramos que nas tratativas de

contratação de igual objeto, não finalizada, no exercício
anterior, Processo Sei 0010804-30.2017.6.02.8000,
verificamos idêntica dificuldade na apresentação de
propostas, como se observa do Despacho SEIC - 0721429, de
18/06/2020.

 
Ressaltamos que a empresa Refriduto (e-mail -

 0874642) alega que  o prazo de execução de 30 (trinta) dias,
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disposto no Termo de Referência, é inexequível. Da sua
proposta, é informado o prazo estimado para conclusão total
dos trabalhos de 55 (cinquenta e cinco) dias.

 
Das duas propostas obtidas, 0872985 e 0874537,

encontramos a média do valor unitário no montante de R$
9.500,91 (nove mil e quinhentos reais e noventa e um
centavos) e total de R$ 104.510,00 (cento e quatro mil
quinhentos e dez reais), conforme tabela abaixo:

 
Serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que dão

suporte às
unidades condensadoras do sistema de climatização instalado

neste Regional

Qtde
Fonte de pesquisa Valor médioValor unitário

Empresa A Empresa B Unitário Total
11 R$ 6.701,82 R$ 12.300,00 R$ 9.500,91 R$ 104.510,00

 
No entanto, ainda em análise da tentativa de

contratação ocorrida em 2020, verificamos que o citado
serviço foi classificado pela unidade técnica como serviço
comum de engenharia, Despacho SMR 0731694:

 
Em atenção ao Despacho 0729281,
informamos que a natureza da
contratação pretendida se enquadra em
serviços comuns de engenharia, tendo em
vista que os padrões de desempenho
podem ser definidos objetivamente por
meio de especificações reconhecidas e
usuais de mercado, e, também, pelo fato
desta atividade necessitar da participação
e acompanhamento de profissional
habilitado.
 

Em sendo assim, diante da classificação como
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serviço comum de engenharia, por força do disposto no
Decreto nº 7.983/2013, seu orçamento de referência deverá
ser elaborado com base nos custos unitários de referência do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil - Sinapi. Em demonstrada incompatibilidade
de sua adoção, poderão ser utilizados sistemas de referência
elaborados pela Administração Pública, a exemplo do
Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE.

 
Caso persista a inviabilidade de elaboração do

orçamento de referência, a estimativa de custo global poderá
ser apurada por meio da utilização de dados contidos em
tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou
entidades da administração pública federal em publicações
técnicas especializadas, em sistema específico instituído para
o setor ou em pesquisa de mercado - artigo 6º do citado
Decreto.

 
Desta forma, sugerimos que os autos sejam

encaminhados para unidade de Engenharia deste Regional,
para elaboração do orçamento de referência desta pretensa
contratação, de acordo com as disposições contidas no
Decreto nº 7.983/2013, bem como para ciência do manifestado
pela Refriduto, 0874642, quanto ao prazo de execução do
serviço.

 
Após, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na

modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na
Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº
10.024/2019 e 7.892/201.

 
CATSER:. 2054.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Lisiana Teixeira Cintra

Chefe de Seção de Instrução de Contratações em substituição
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 06/04/2021, às 13:38, 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
0874541 e o código CRC 1FBDB40E.

0002502-70.2021.6.02.8000 0874541v1
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De: Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 05/04/2021 05:02 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Serviço. Restauração plataformas unidades condensadoras.
TREA. 0002502-70.2021.6.02.8000

Cara Sra. Lisiana Teixeira,

Boa tarde!

Conforme solicitado, segue anexa proposta referente aos serviços de restauração das plataformas.

Aproveito para fazer as seguintes considerações em relação ao Termo de Referência: 

1- Sobre prazo de execução: 30 dias, ou seja, uma plataforma a cada dois dias está totalmente fora
da realidade.  Uma média de 5 dias, considerando tempo de secagem entre as demãos de tinta, além
da própria logística exigida na execução de serviços como este.   
2 - Condições de pagamento:  Solicito a gentileza de considerar a seguinte sugestão: antecipação
de 30% do valor total para compra de material e 70% obedecendo prazos e condições do termo de
referência.

Atenciosamente,

Edvane Marques
Refriduto
82 99103 0068

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 15:12, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor(a),
 
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para a realização do serviço de
restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades condensadoras do sistema
de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
Solicitamos, por gentileza, cotação, informando valor unitário/plataforma e total, de acordo
descrição do serviço, especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no termo de
referência em anexo.
 
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
 
Por conta da pandemia do Covid-19, os servidores deste Tribunal estão, em sua maioria,
trabalhando em regime teletrabalho.
 
FAVOR RESPONDER PARA O E-MAIL: lisianacintra@tre-al.jus.br
 
Atenciosamente.
 
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
 

Anexados:

Arquivo: TRE proposta 0075 - 2021
 Plataformas.pdf

Tamanho:
177k

Tipo de Conteúdo:
application/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, 06 de abril de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0874541, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/04/2021, às 18:17, 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
0875346 e o código CRC 6617B660.

0002502-70.2021.6.02.8000 0875346v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2021.
Remeto os presentes autos à SMR para que, em

face do contido na instrução levada a efeito pela SEIC
(doc. 0874541), reavalie as condições fixadas para execução
do serviço, especialmente o prazo indicado no TR, e ainda
promova, ressalvada justificativa técnica em contrário, a
inclusão do orçamento de referência servindo-se dos
parâmetros legais estipulados para tanto.

Assinalo a natureza prioritária do presente
procedimento em face do apontado risco risco de
desabamento de equipamentos, como evidenciado no
Despacho SMR 0870555, constante do P.A. SEI Nº 0001950-
08.2021.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 07/04/2021, às 00:12, 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
0875445 e o código CRC 3A27B7C0.

0002502-70.2021.6.02.8000 0875445v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2021.
Ao autor do TR.
 
Senhor Audeir Medeiros,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para análise

do Despacho GSAD 0875445 e posterior instrução processual.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 07/04/2021, às 15:11, 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
0875820 e o código CRC 524A9734.

0002502-70.2021.6.02.8000 0875820v1
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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 abril de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0875445, temos a

esclarecer:
 
1 - Foi alterado para 60 (sessenta) dias o prazo de

execução dos serviços - item 8 do Termo de Referência
revisado (0877909);

 
2 - Em relação à planilha orçamentária, dadas as

peculiaridades do serviço em questão, entendemos não ser
coerente a elaboração de um orçamento de
referência, utilizando-se das planilhas do SINAPI ou
mesmo de tabela de referência formalmente aprovada por
órgãos ou entidades da administração pública federal em
publicações técnicas especializadas, em sistema específico
instituído para o setor.

Dessa forma, sugerimos que o custo global do
serviço seja estimado em pesquisa de mercado, possibilidade
também prevista no Decreto 7983/2013.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 12/04/2021, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877815 e o código CRC F22475CB.

0002502-70.2021.6.02.8000 0877815v1

Despacho SMR 0877815         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 29



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
Contratação de pessoa jurídica especializada para

realização de serviços de restauração em 11
(onze) plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

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

 
2. JUSTIFICATIVA
Necessidade de manutenção e restauração em 11

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

Trata-se de serviço que deve ser contratado
urgentemente, pois há risco de desabamento de
equipamentos, como evidenciado no Despacho SMR 0870555,
constante do P.A. SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000.

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

das bases metálicas, instaladas nas lajes externas dos
pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de Alagoas
(TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

As plataformas precisam de manutenção devido à
corrosão provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia,
entre outros fatores. Assim, a contratada deverá retirar a
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camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor
de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte
sintético na cor branca.

Como as plataformas sustentam equipamentos de
climatização, caberá à contratada a desinstalação desses
equipamentos, quando necessário, para que o tratamento da
estrutura seja executado em toda sua superfície.

Da mesma forma, nos casos em que houver a
necessidade de desinstalação, a empresa ficará responsável
pela reinstalação e execução de testes nos equipamentos,
garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a
realização do serviço.

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

 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Deverá ser facultado aos proponentes fazer

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

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

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

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

4.5. Durante a execução dos serviços a empresa
deverá fornecer e descrever os insumos necessários à
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otimização desta demanda.
4.6. A CONTRATADA deverá preservar o ambiente

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

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

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

5.2. Os interessados deverão comprovar sua
regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia
(CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) como 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), fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove
que o licitante possui capacidade para executar serviços com
características (tipologias) similares ou superiores ao do
objeto deste certame.

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das
licitantes, com relação a este serviço, serão exigidas
Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a
realização de manutenção em condicionadores de ar, em
fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos,
comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim,
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a
realização de trabalho em altura.

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

conforme Art. 56, § 2º e § 4º da Lei 8.666/93.
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA
obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT.

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

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

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

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

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

7.7 A contratada poderá utilizar os produtos
químicos necessários à realização do serviço, desde que
estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes,
sejam de primeira qualidade e venham acondicionados
em embalagens originais de fábrica ou de comercialização,
que não causem danos a pessoas ou a quaisquer outros itens
envolvidos no objeto desta contratação;

7.8. Para a execução do serviço, a contratada
poderá retirar as unidades condensadoras sobre as
plataformas metálicas. 

7.9. A contratada deverá substituir, quando
necessário, os parabolts e vergalhões de transpasse que
sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela completa
segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo
de 5 (cinco) anos.

7.10 A contratada deverá retirar a camada de tinta
branca presente nas plataformas metálicas, efetuando a
raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador de
ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante,
visando à proteção contra a ferrugem, e deverá finalizar com
a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura em esmalte
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sintético branco.
7.11. Caso seja necessário, as demais medidas

necessárias aos serviços de restauração e manutenção das
plataformas externas deverão ser executadas pela contratada,
a exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja
oxidação comprometa a sua segurança.

7.12. Para a execução do serviço, poderá
ser necessária a remoção das unidades condensadoras que se
encontram sobre as plataformas metálicas. Após a
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá
recolocar os equipamentos que forem removidos, inclusive
refazendo todas as instalações e garantindo o seu perfeito
funcionamento.

7.13. A contratada será responsabilizada por
qualquer dano provocado às unidades condensadoras ou às
suas instalações durante a execução do serviço ou mesmo
decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de
modo que terá que arcar com os prejuízos decorrentes destes
danos.

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

7.14.1 Assegurar a realização da Análise Preliminar
de Risco - APR e a emissão da Permissão de Trabalho – PT;

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

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

7.14.4 Adotar as providências necessárias ao
acompanhamento e ao cumprimento das medidas de proteção
estabelecidas em Norma;

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

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só
se inicie após a adoção das medidas de proteção definidas em
Norma;

7.14.7 Assegurar a suspensão dos trabalhos em
altura quando verificar situação ou condição de risco não
prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja
possível;
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7.14.8 Estabelecer uma sistemática de autorização
dos trabalhadores para trabalho em altura;

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

 
8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
8.1. O prazo para execução dos serviços é de

60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Nota de
Empenho ou Ordem de Serviço.

8.2 O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento
e vinte) dias, contados da sua assinatura.

 
9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS
9.1. Todos os serviços serão prestados na Sede do

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

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

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

anos para a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos
suportes.

 
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, a qual deverá ser entregue acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários.

11.2. Se a empresa for optante pelo 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.
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12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
12.1 A Gestão será realizada pela Seção de Gestão

de Contratos (SEGEC) e a Fiscalização pela Seção de
Manutenção e Reparos (SMR).

 
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

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

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

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

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

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

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

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

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

13.8 A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
contratada, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
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13.9 As multas poderão ser cumuladas e serão
descontadas dos valores devidos à contratada, se houver, ou
cobradas judicialmente.

 
 
Responsáveis pela elaboração deste termo de

referência:
 
Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto
Analista Judiciário especializado em Engenharia

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

(SMR)

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 12/04/2021, às 17:11, 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
0877909 e o código CRC 7DED22C4.

0002502-70.2021.6.02.8000 0877909v2
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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 2021.
Devolvo os autos à SEIC, para continuidade da

instrução, destacando os esclarecimentos prestados pela
Unidade Técnica acerca da invabilidade de se apresentar
planilha referncial dos serviços (doc. 0877815).

Por outro lado, a Unidade ajustou o prazo de
execução do serviço, conforme consta na versão revisada do
Termo de Referência, que segue aprovado, ressalvados os
aspectos técnicos envolvidos e o dispoto no item 12, pois a
gestão e a fiscalização do contrato, dada sua natureza, caberá
à Seção de Manutenção e Reparos.

Observo, por fim, que a responsabilidade técnica,
no TR, é remetida à futura contratada, conforme consta do
item 7.1, tópico acerca do qual peço vênia para, em paralelo,
ouvir a Assessoria Jurídica, no que concerne à suficiência ou
não dessa previsão em matéria de responsabilização técnica.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2021, 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
0878287 e o código CRC 88346DE1.

0002502-70.2021.6.02.8000 0878287v1

Despacho GSAD 0878287         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 38



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamento de Vossa Senhoria (0878287), tendo em
vista a proposição veiculada no termo de referência
(0870967), com vistas à  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 edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 Nesse sentido, destaca-se o questionamento de
Vossa Senhoria: "Observo, por fim, que a responsabilidade
técnica, no TR, é remetida à futura contratada, conforme
consta do item 7.1, tópico acerca do qual peço vênia para, em
paralelo, ouvir a Assessoria Jurídica, no que concerne à
suficiência ou não dessa previsão em matéria de
responsabilização técnica."

 
Para tal fim, insta analisar os demais pontos do

termo de referência que tratam do tema, a saber, o item 5
(requisitos específicos) e 7 (obrigações da contratada):  

 
5. REQUISITOS ESPECÍFICOS
5.1. Antes do início dos trabalhos, a contratada
deverá apresentar um laudo emitido por
profissional da área de Segurança do Trabalho,
que comprove a segurança dos equipamentos
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e procedimentos a serem seguidos pela
empresa durante todo o período de execução
dos serviços.
5.2. Os interessados deverão comprovar sua
regular inscrição no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como
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),
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o
licitante possui capacidade para executar
serviços com características (tipologias)
similares ou superiores ao do objeto deste
certame.
5.2.1. Para fins de habilitação técnica das
licitantes, com relação a este serviço, serão
exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's
com, no mínimo, a realização de manutenção
em condicionadores de ar, em fachadas
de edifícios com pelo menos 6 (seis)
pavimentos, comprovando-se a utilização
de cadeira, rapel, balancim, andaime ou
equipamento equivalente, capaz de possibilitar
a realização de trabalho em altura.
 
(...)
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 Será de responsabilidade da
CONTRATADA obter junto ao órgão
profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro
de Responsabilidade Técnica – RRT.
7.2 A manutenção das plataformas
metálicas deverá ser realizada sempre com a
otimização da produtividade nas rotinas da
área, dentro do escopo da sustentabilidade;
7.3 Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime
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ou equipamento equivalente, quando
necessário, para retirada do objeto contratual,
observadas as normas de segurança do
trabalho;
7.4 A execução dos serviços obedecerá
rigorosamente às normas de segurança e
medicina do trabalho para este tipo de
atividade;
7.5 Deverá ser empregada mão de obra
própria e especializada para execução dos
serviços contratados;
7.6 Será obrigatório o uso de fardamento,
crachá e todo Equipamento de Proteção
Individual (EPI) apropriado, por todos os
operários, de acordo com a norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho e
Emprego, NR 6;
7.7 A contratada poderá utilizar os produtos
químicos necessários à realização do serviço,
desde que estejam aprovados pelos órgãos
governamentais competentes, sejam de
primeira qualidade e venham acondicionados
em embalagens originais de fábrica ou de
comercialização, que não causem danos a
pessoas ou a quaisquer outros itens envolvidos
no objeto desta contratação;
7.8. Para a execução do serviço, a contratada
poderá retirar as unidades condensadoras
sobre as plataformas metálicas. 
7.9. A contratada deverá substituir, quando
necessário, os parabolts e vergalhões de
transpasse que sustentam as plataformas,
responsabilizando-se pela completa segurança
dos suportes dos equipamentos, pelo prazo
mínimo de 5 (cinco) anos.
7.10 A contratada deverá retirar a camada de
tinta branca presente nas plataformas
metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento,
a aplicação de neutralizador de ferrugem,
aplicação de 3 (três) demãos de fundo
antioxidante, visando à proteção contra a
ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação
de 2 (duas) demãos de pintura em esmalte
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sintético branco.
7.11. Caso seja necessário, as demais medidas
necessárias aos serviços de restauração e
manutenção das plataformas externas deverão
ser executadas pela contratada, a exemplo da
substituição de trechos da estrutura cuja
oxidação comprometa a sua segurança.
7.12. Para a execução do serviço, poderá
ser necessária a remoção das unidades
condensadoras que se encontram sobre as
plataformas metálicas. Após a manutenção e
reparo das plataformas, a contratada deverá
recolocar os equipamentos que forem
removidos, inclusive refazendo todas as
instalações e garantindo o seu perfeito
funcionamento.
7.13. A contratada será responsabilizada por
qualquer dano provocado às unidades
condensadoras ou às suas instalações durante
a execução do serviço ou mesmo decorrente
da má instalação das estruturas
de sustentação, de modo que terá que arcar
com os prejuízos decorrentes destes danos.
7.14 A contratada deverá atender às
exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA,
tais como:
7.14.1 Assegurar a realização da Análise
Preliminar de Risco - APR e a emissão da
Permissão de Trabalho – PT;
7.14.2 Desenvolver procedimento operacional
para as atividades rotineiras de trabalho em
altura;
7.14.3 Assegurar a realização de avaliação
prévia das condições no local do trabalho em
altura, pelo estudo, planejamento e
implementação das ações e das medidas
complementares de segurança aplicáveis;
7.14.4 Adotar as providências necessárias ao
acompanhamento e ao cumprimento das
medidas de proteção estabelecidas em Norma;
7.14.5 Garantir aos trabalhadores informações
atualizadas sobre os riscos e as medidas de
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controle;
7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em
altura só se inicie após a adoção das medidas
de proteção definidas em Norma;
7.14.7 Assegurar a suspensão dos trabalhos
em altura quando verificar situação ou
condição de risco não prevista, cuja eliminação
ou neutralização imediata não seja possível;
7.14.8 Estabelecer uma sistemática de
autorização dos trabalhadores para trabalho
em altura;
7.14.9 Assegurar que todo trabalho em altura
seja realizado sob supervisão, cuja forma será
definida pela análise de riscos, de acordo com
as peculiaridades da atividade.
 

Considerando o conteúdo do citado termo de
referência, parece a este subscritor que os elementos
contidos no item 5 (requisitos específicos) e 7 (obrigações da
contratada) convergem para a suficiência do tema
responsabilização técnica.  

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/04/2021, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878483 e o código CRC 0007BDE8.

0002502-70.2021.6.02.8000 0878483v1
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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 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de 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 edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Termo de Referência presente no evento
Sei 0870967.

Em nossa análise inicial, Despacho SEIC - 0874541,
após apresentação de estimativa de preço, mediante pesquisa
junto ao mercado, totalizando R$ 104.510,00 (cento e quatro
mil quinhentos e dez reais), os autos foram remetidos à
unidade de engenharia para manifestação acerca da
impossibilidade de apresentação de orçamento de referência a
partir do Sinapi e/ou outros sistemas de referências
desenvolvidos pela Administração Pública, em atendimento ao
disposto no  Decreto nº 7.983/2013.

Instada a se procuniar, a unidade técnica,
Despacho SMR - 0877815, informa:

2 - Em relação à planilha
orçamentária, dadas as peculiaridades do
serviço em questão, entendemos não ser
coerente a elaboração de um orçamento
de referência, utilizando-se das planilhas
do SINAPI ou mesmo de tabela de
referência formalmente aprovada por
órgãos ou entidades da administração
pública federal em publicações técnicas
especializadas, em sistema específico
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instituído para o setor.
Dessa forma, sugerimos que o custo
global do serviço seja estimado em
pesquisa de mercado, possibilidade
também prevista no Decreto 7983/2013.

Conforme ressaltado pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 0878287, foi ajustado o
prazo de execução do serviço, conforme consta na versão
revisada do Termo de Referência, que segue aprovado,
ressalvados os aspectos técnicos envolvidos e o dispoto no
item 12, pois a gestão e a fiscalização do contrato, dada sua
natureza, caberá à Seção de Manutenção e Reparos.

Por tudo exposto, sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013, com ampla
participação em razão da pandemia, considerando a limitação
de participantes da cotação e a conjuntura econômica do
mercador fornecedor.

CATSER:. 2054.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da Seção de Instrução de Contratações em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 13/04/2021, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878528 e o código CRC 15F9F9A1.

0002502-70.2021.6.02.8000 0878528v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0878528, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/04/2021, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878674 e o código CRC 1C1935A8.

0002502-70.2021.6.02.8000 0878674v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
Acuso ciência do Despacho AJ-DG 0878483 e

devolvo os autos à SLC, para elaborar a minuta do edital.
Em paralelo, solicito à COFIN que informe as

programações genéricas de manutenção predial, diárias e
oficiais de justiça ainda não comprometidos, como forma de
avaliarmos o custeio da despesa em tela, cuja execução é por
demais urgente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2021, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878706 e o código CRC AF20C5F3.

0002502-70.2021.6.02.8000 0878706v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
À SGO,
Para, diante do despacho GSAD (0878706), efetuar

manifestação em caráter de urgência.
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/04/2021, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878720 e o código CRC 807D8F10.

0002502-70.2021.6.02.8000 0878720v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2021.
À COFIN (c/c para SMR)
 
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para esta SGO por meio do

Despacho GSAD (0872085) para realização da reserva de
crédito necessária.

 
Em 2020 foi realizada reserva de crédito no valor

de R$ 36.860,00 (PE 203, evento 0723395), posteriomente
anulada em virtude do final de exercício. A SEIC, no evento
(0878528) estimou neste exercício a despesa em R$
104.510,00.

 
Salvo engano, em 2020, discutia-se sobre a

necessidade da aquisição de escada externa, que tramita no
S E I 0001950-08.2021.6.02.8000, cuja despesa será de
investimento, para realização do serviço objeto destes autos.

 
Devido ao fato da PLOA 2021 ainda não ter sido

sancionada, estamos trabalhando com duodécimo, que não
inclui repasses de despesas de investimento.

 
Diante do exposto, verificamos que, mesmo sendo o

presente feito referente ao serviço (custeio), que poderá ter
crédito reservado, este, se dependente da escada externa
(investimento), ficará comprometido quanto a sua execução
até a aprovação da lei orçamentária, em regra.
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Assim, em se tratando de situação urgente e não

estando prevista na PLOA 2021 (0752534), será necessário
remanejamento de crédito, o que aproveitamos o ensejo para
questionar qual despesa a unidade indicará.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/04/2021, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0879235 e o código CRC C0E01F77.

0002502-70.2021.6.02.8000 0879235v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2021.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (0878706), encaminho

manifestação da SGO (0879235), para ciência e deliberação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/04/2021, às 19:15, 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
0879303 e o código CRC 1B9B3A82.

0002502-70.2021.6.02.8000 0879303v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho SGO 0879235, observo

que conste do Despacho GSAD 0878706 a indicação de itens
para se avaliar possível remanejamento.

Por outro lado, o serviço pretendido nestes autos
independe da escada tratada no PA 0001950-
08.2021.6.02.8000, cujo escopo é proporcionar estrutura para
futuras manutenções dos equipamentos, portanto, de possível
protraimento.

Nestes autos, o que se busca é recuperar, com a
máxima urgência (inclusive em detrimento do objeto do citado
PA 0001950-08.2021.6.02.8000), os suportes metálicos com o
fim de afastar o risco de colapso dessas estruturas, conforme
justificado no Termo de Referência:

Necessidade de manutenção e restauração em
11 (onze) plataformas/bases metálicas que
servem de suporte às unidades condensadoras
instaladas nas lajes externas dos pavimentos
do edifício-sede do TRE/AL, de modo a evitar a
sua deterioração pela ação de vento, chuva e
maresia.
Trata-se de serviço que deve ser contratado
urgentemente, pois há risco de desabamento
de equipamentos, como evidenciado no
Despacho SMR 0870555, constante do P.A.
SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000.
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Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/04/2021, às 23:15, 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
0879344 e o código CRC 10DA74C2.

0002502-70.2021.6.02.8000 0879344v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2021.
À GSAD (c/c p SGO, SMR e SEPAT p ciência),
Sr. Secretário,
1.Com toda vênia, o despacho GSAD (0878706),

solicita:
"informe as programações genéricas de
manutenção predial, diárias e oficiais de
justiça ainda não comprometidos, como forma
d e AVALIARMOS o custeio da despesa em
tela"
 

2.Como se percebe não houve deliberação quanto à
verba a ser utilizada. Entretanto, visando evitar maiores
retornos dos autos sugiro que seja utilizado a própria
rubrica de "Manutenção e Conservação de Bens Imóveis" para
lastrear referidas despesas das Restauração das Plataformas
no valor estimado de R$ 104.510,00 (cento e quatro mil
quinhentos e dez reais), inviabilizando as demais despesas
programadas para àquela rubrica.

3.Quanto ao outro processo das "Instalações de
escadas e andaimes" no valor estimado de R$ 144.209,03
(cento e quarenta e quatro mil duzentos e nove reais e três
centavos), se utilizarmos toda a verba de Investimento da
SEPAT não dá para efetuar a cobertura orçamentária do
referido objeto. Sugerindo que se indique de onde ocorrerá o
remanejamento dessa diferença.

4. Diante do exposto, aguardarmos homologação do
procedimento sugerido no item "2" e deliberação quanto ao
item "3" , para tramitarmos o pleito na urgência que o caso
requer.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/04/2021, às 10:25, 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
0879418 e o código CRC A2FFF420.

0002502-70.2021.6.02.8000 0879418v1
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INFORMAÇÃO Nº 2037 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEPAT

Prezados gestores.
Tomamos ciência do despacho COFIN 0879418 ao tempo

em que informamos que na PLOA 2021 a SMR incluiu apenas
previsão de aquisição de condicionadores de ar no montante de R$
59.000,00 aproximadamente, que fora reduzido para R$
50.000,00. Não há nenhuma previsão da aquisição de escadas.
Tampouco foi sugerido essa inclusão na PLOA 2022.

 
Ocorre que tramita o SEI 0000575-

69.2021.6.02.8000 para aquisição em 2021 dos condicionadores de
ar cujo orçamento mínimo gira em torno de R$ 137.000,00, quase
três vezes acima do previsto.

Esse mesmo valor foi sugerido para a PLOA 2022 que
registramos na última semana.

 
Na PLOA 2021, o valor é de aproximadamente R$

46.000,00 para itens solicitados pela SEPAT. É possível que haja
sobra, uma vez que estamos com problemas no fornecimento de
alguns itens de pregão feito em 2021 (0000233-92.2020.6.02.8000) e
talvez não tenhamos tempo de fazer um novo procedimento com
recebimento dos bens esse ano. A Ordem de Fornecimento foi
elaborada com Nota de Empenho emitida em setembro e inscrita em
RP em dezembro de 2021. O processo 0008169-
71.2020.6.02.8000 está tramitando com pedido de reequilíbrio
financeiro. Caso não haja êxito, um novo procedimento poderá ser
necessário e talvez o montante não seja utilizado, mas não
corresponde a R$ 15.000,00, o que não serviria para compor essa
aquisição de escadas e só seria disponibilizado após a tramitação dos
processos citados.

Sem mais para o momento, concluiremos o processo na
Unidade mas pedimos ser informados de quaisquer alterações
orçamentárias necessárias que envolvam o planejamento da SEPAT.

Atenciosamente
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Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 15/04/2021, às 11:13, 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
0879428 e o código CRC 3CBA227B.

0002502-70.2021.6.02.8000 0879428v5
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2021.
Acuso ciência do Despacho COFIN 0879418, com o

qual concordo no que respeita à indicação dos créditos
destinados às despesas com manutenção predial para a
execução dos serviços objeto destes autos.

No que concerne à instalação das plataformas, a
matéria corre em autos apartados e, como dito, podem ser
reprogramadas, não havendo necessidade de se discutir a
questão nestes autos.

Retornem os autos à COFIN para, nos termos
acima, declarar a conformidade orçamentária da proposição, e
posterior remessa à SLC, para elaborar a minuta contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2021, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0879577 e o código CRC B39469B1.

0002502-70.2021.6.02.8000 0879577v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2021.
À SGO,
Sr. Chefe,
Para as providências do despacho GSAD (0879577),

na forma ali estipulada.
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/04/2021, às 15:17, 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
0879652 e o código CRC E90813CA.

0002502-70.2021.6.02.8000 0879652v1
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DECLARAÇÃO

Maceió, 15 de abril de 2021.
Declaramos haver conformidade orçamentária para

a presente demanda após indicada a fonte de remanejamento.
Nada mais.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/04/2021, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0879661 e o código CRC 36BDED00.

0002502-70.2021.6.02.8000 0879661v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
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 contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração 
em plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no TRE/AL, com fornecimento de material, 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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 neste 
edital e seus anexos.  
 

1.2.  Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, 
CEP: 57051-090. 
 
1.3.  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio 
aviso. 
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2 – DOS PRAZOS   
 

2.1. O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
2.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial da União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido. 
 
2.3. O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para 
a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
 
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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. 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 
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA VISTORIA 

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 

edital poderão fazer uma visita prévia ao local onde será executado o serviço, 

oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as medidas, porém, não serão aceitas 

reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Termo de Referência (Anexo I). 

 

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada 

na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-

0645. 
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5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

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

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

 

6.1.  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.  

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

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 
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6.5.  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.  

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

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

6.7. 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. 

6.8. 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. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  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. 

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

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

7.6. 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. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

7.7.1. 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: 
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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. 

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

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

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

8.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  
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8.9.  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. 

8.10.  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. 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. 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.  
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8.18. 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.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 104.510,00 (cento e 
quatro mil e quinhentos e dez reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  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. 

9.5. 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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. 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, 
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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. 

9.7.  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. 
 

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

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

classificação. 

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

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

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  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. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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), 
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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;  

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.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. 

 

10.10.2.4. 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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10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:  
 
 

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, 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 certificado(s) pelo Conselho Regional de 
Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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que comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços 
com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.2.  Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação 

ao serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de Acervo 
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em 
condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) 
pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização 
de trabalho em altura. 

 
10.11.   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, 
o licitante será declarado vencedor. 
 
10.12. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um laudo emitido 
por profissional da área de Segurança do Trabalho, que comprove a segurança dos 
equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela empresa durante todo o período de 
execução dos serviços. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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 do item; 

d) conter os preços unitário e total do item. 

11.2.  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. 

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

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

11.4.  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). 
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11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

11.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

Minuta de edital (0881776)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 76



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

17 

 

13.1.  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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  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 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

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

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1.  A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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; 
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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. 

 
18.2. 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. 
 

18.2.1. 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.  

 
18.3. 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. 
 
18.4 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 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. 
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18.4.1. 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. 

 
18.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
18.4.3. 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. 
 
18.4.4.  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. 
 
18.4.5.   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.  
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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.  
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9. 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. 
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18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13. 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. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7. 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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
23 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
23.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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. 
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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. 

 
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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

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

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

24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 

Minuta de edital (0881776)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 83



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

24 

 

primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

24.14. 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 

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 edifício-sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas.  

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

  

2. JUSTIFICATIVA 

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

Trata-se de serviço que deve ser contratado urgentemente, pois há 
risco de desabamento de equipamentos, como evidenciado no Despacho SMR 0870555, 
constante do P.A. SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, 
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de 
Alagoas (TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema 
de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a 
contratada deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor 
de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá 
à contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o 
tratamento da estrutura seja executado em toda sua superfície. 

Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização 
do serviço. 

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

  

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

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

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

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

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

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

  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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

5.2. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no 
Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como 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), fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui capacidade 
para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do 
objeto deste certame. 

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este 
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a 
realização de manutenção em condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo 
menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização de trabalho em 
altura. 

   

6. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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

 

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

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

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

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

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

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

7.7 A contratada poderá utilizar os produtos químicos necessários à 
realização do serviço, desde que estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes, sejam de primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens 
originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a 
quaisquer outros itens envolvidos no objeto desta contratação; 

7.8. Para a execução do serviço, a contratada poderá retirar as unidades 
condensadoras sobre as plataformas metálicas.  

7.9. A contratada deverá substituir, quando necessário, os parabolts e 
vergalhões de transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela 
completa segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos. 

7.10 A contratada deverá retirar a camada de tinta branca presente nas 
plataformas metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador 
de ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção 
contra a ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura 
em esmalte sintético branco. 

7.11. Caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos serviços 
de restauração e manutenção das plataformas externas deverão ser executadas pela 
contratada, a exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja oxidação 
comprometa a sua segurança. 

7.12. Para a execução do serviço, poderá ser necessária a remoção das 
unidades condensadoras que se encontram sobre as plataformas metálicas. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento. 

7.13. A contratada será responsabilizada por qualquer dano provocado 
às unidades condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou 
mesmo decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá 
que arcar com os prejuízos decorrentes destes danos. 
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7.14 A contratada deverá atender às exigências da NR-35 TRABALHO 
EM ALTURA, tais como: 

7.14.1 Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

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

7.14.4 Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

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

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

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

  

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1.  O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
8.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da sua 
assinatura. 

  

9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

  

10. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA 

10.1. A garantia mínima dos serviços é de 2 (dois) anos para a pintura e 
de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
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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, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

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

  

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

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

  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Responsáveis pela elaboração deste termo de referência: 
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                                        Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto 

Analista Judiciário especializado em Engenharia Civil 

         Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

  

                              Matthias Schmidt 

Estagiário da Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta de edital (0881776)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 90



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

31 

 

 

                                                          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 0002502-70.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESTAURAÇÃO DE PLATAFORMAS DE SUPORTE 
DE CONDENSADORAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA _________.  
 

 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 Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e 
a empresa 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 restauração de plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do 
sistema de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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, conforme 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material, 
conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 
XX/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação 
divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

 
 O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para a 
pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 
   Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), 
considerando a vigência contratual de 120 (cento e vinte) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, instaladas 
nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de Alagoas (TRE/AL) e 
que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a contratada 
deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor de ferrugem e 
finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá à 
contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o tratamento da 
estrutura seja executado em toda sua superfície. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização do serviço. 

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal 
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as 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. 
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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 SÉTIMA – 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 084621, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de XX de XXXX de 2021, no valor R$ 
XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT; 

b) Realizar a manutenção das plataformas metálicas sempre com a 
otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da sustentabilidade; 

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

d) Executar os serviços obedecendo, rigorosamente, às normas de 
segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

e) Empregar mão de obra própria e especializada para execução dos 
serviços contratados; 
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f) Utilizar, obrigatoriamente, fardamento, crachá e todo Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, de acordo com a norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 

g) Utilizar produtos químicos necessários à realização do serviço, desde 
que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, que sejam de 
primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens originais de fábrica ou de 
comercialização, que não causem danos a pessoas ou a quaisquer outros itens 
envolvidos no objeto desta contratação; 

h) Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas metálicas, 
para a realização dos serviços, caso necessário;  

i) Substituir, quando necessário, os parabolts e vergalhões de 
transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela completa 
segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos; 

j) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas metálicas, 
efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador de ferrugem, aplicação 
de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção contra a ferrugem, e 
deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura em esmalte sintético 
branco; 

k) Executar, caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos 
serviços de restauração e manutenção das plataformas externas, a exemplo da 
substituição de trechos da estrutura cuja oxidação comprometa a sua segurança; 

l) Remover as unidades condensadoras que se encontram sobre as 
plataformas metálicas, para a execução do serviço, caso necessário. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento; 

m) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado às unidades 
condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou mesmo 
decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá que arcar 
com os prejuízos decorrentes destes danos; 

n) Atender às exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA, tais como: 

n.1) Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

n.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; 

n.4) Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

n.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 
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n.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; 

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

n.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. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

 O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal estabelecido. 

 
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 

 
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.  
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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. 
 
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.  
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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. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
                      A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

 
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. 
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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 GARANTIA CONTRATUAL 

 
 Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 

atenderá ao disposto no parágrafo anterior, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

 E por 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: 

 

Minuta de edital (0881776)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 99



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

40 

 

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL 
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

  
 
Pela Empresa 

                                               XXXXXXXXXXXXX 
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INFORMAÇÃO Nº 2122 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa especializada para a prestação de serviços de restauração em 11
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
razão do Despacho SEIC (0878528).
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de
aceitabilidade da proposta, ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que
ainda não se verificou posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do
referido Decreto, esta Seção divulgou os valores estimados para aquisição
para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 20/04/2021, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 22/04/2021, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0881779 e o código CRC 51D59C3E.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2021.
Reporto-me à Informação 2122, da SLC

(doc. 0881779), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter a minuta de edital - doc. 0881776 à análise da
Assessoria Jurídica.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2021, às 00:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0883749 e o código CRC BBD1BCAF.

0002502-70.2021.6.02.8000 0883749v1
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : EDIFÍCIO SEDE. RESTAURAÇÃO DE PLATAFORMAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO.

 

Parecer nº 426 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0881776) na modalidade pregão eletrônico, visando à
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, tudo de acordo com a justificativa constante no
termo de referência 0877909, aprovado pela Secretaria de
Administração 0878287.

  
2. DO PROCEDIMENTO

 

A SEIC (0874541) realizou em atendimento ao
despacho SAD (0872085) a estimativa da despesa por meio de
pesquisa de preços em ampla cotação junto a fornecedores do
ramo, por meio de correspondência eletrônica - 0872488, na
qual obtiveram, apenas, duas respostas
positivas, verificando idêntica dificuldade na apresentação de
propostas, como se observa do Despacho SEIC - 0721429, de
18/06/2020.

Afirma, ainda, que:
"Das duas propostas obtidas, 0872985 e
0874537, encontramos a média do valor
unitário no montante de R$ 9.500,91
(nove mil e quinhentos reais e noventa e
um centavos) e total de R$ 104.510,00
(cento e quatro mil quinhentos e dez
reais), conforme tabela abaixo:

Serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que dão
suporte às

unidades condensadoras do sistema de climatização instalado
neste Regional

Qtde
Fonte de pesquisa Valor médioValor unitário

Empresa A Empresa B Unitário Total
11 R$ 6.701,82 R$ 12.300,00 R$ 9.500,91 R$ 104.510,00

 
Tem-se, ademais, que que o citado serviço foi

classificado pela unidade técnica como serviço comum de
engenharia, Despacho SMR 0731694, logo, seu orçamento de
referência deverá ser elaborado com base nos
custos unitários de referência do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi.

Por fim, sugere a SEIC, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/201.

No evento 0879235, a SGO afirma que, em se
tratando de situação urgente e não estando prevista na PLOA
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2021 (0752534), será necessário remanejamento de crédito, e
aproveitou o ensejo para questionar qual despesa a unidade
indicará.

No evento 0879428, o Chefe da Seção de
Patrimônio SEPAT informa que:

"Na PLOA 2021, o valor é de
aproximadamente R$ 46.000,00 para itens
solicitados pela SEPAT. É possível que
haja sobra, uma vez que estamos com
problemas no fornecimento de alguns
itens de pregão feito em 2021 (0000233-
92.2020.6.02.8000) e talvez não tenhamos
tempo de fazer um novo procedimento
com recebimento dos bens esse ano. A
Ordem de Fornecimento foi elaborada
com Nota de Empenho emitida em
setembro e inscrita em RP em dezembro
de 2021. O processo 0008169-
71.2020.6.02.8000 está tramitando com
pedido de reequilíbrio financeiro. Caso
não haja êxito, um novo procedimento
poderá ser necessário e talvez o montante
não seja utilizado, mas não corresponde a
R$ 15.000,00, o que não serviria para
compor essa aquisição de escadas e só
seria disponibilizado após a tramitação
dos processos citados."
 

Por fim, a SGO declarou haver conformidade
orçamentária para a presente demanda, após indicada a fonte
de remanejamento (0879661).

Em 0881776 tem-se minuta de edital, elaborada
pela SLC, com considerações diversas no encaminhamento
(0881779), especialmente no que se refere à divulgação dos
preços orçados pela administração, ancorado no
entendimento do TCU. 

 Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único,
do art. 38, da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. 

Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a contratação de pessoa jurídica especializada
para realização de serviços de restauração em plataformas
que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no TRE/AL, com fornecimento de
material, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos, tendo

as nuanças técnicas e financeiras sido verificadas pelas
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

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

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:
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"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Registre-se que os serviços ora pretendidos são

catalogados como de engenharia, exigindo-se, portanto, para
fins de habilitação, 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 certificado(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia ou Conselho Regional de
Arquitetura (item 10.10.3.1. da minuta do edital - 0881776).

Quanto a ser caracterizado como serviço comum de
engenharia, dispõe o antedito Decreto, in verbis:

Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
(...)
VIII - serviço comum de engenharia -
atividade ou conjunto de atividades que
necessitam da participação e do
acompanhamento de profissional
engenheiro habilitado, nos termos do
disposto na Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, e cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pela
administração pública, mediante
especificações usuais de mercado;
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns, tem-se que o
objeto da presente licitação pode ser contratado via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

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

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
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, a minuta do

edital elaborada pela SLC (0881776) faz referência à
mencionada opção ainda no preâmbulo.  

 
4. DA MINUTA  DO CONTRATO

 

A minuta (0881776) contratual ora analisada atende
às prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93,
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trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: o objeto e seus elementos característicos, o
regime de execução, o preço e as condições de pagamento, o
crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue a lista de verificação dos atos
administrativos e documentos prefixados na Lei n. 10.520/02
e 8.666/93 (esta, aplicada subsidiariamente), no Decreto n.
10.024/2019 e na Resolução CNJ nº 114/2010, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, prévios às
contratações de obras e serviços de engenharia.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1
Foi autuado processo administrativo específico para
a aquisição pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações do T R E ? SIM

NÃO 

Haverá
necessidade de
remanejamento 

0879235

0879661

3
O processo está instruído com Plano de Obras,
elaborado a partir do programa de necessidades e
planejamento estratégico? (art. 2º da Resolução CNJ
nº 114/2010)

N/A  

4
A obra, com a indicação do grau de prioridade, foi
devidamente aprovada pelo Pleno, se esse for o
caso, conforme dispõe o art. 4º da Resolução CNJ nº
114/2010?

N/A  

5
Na hipótese de construção de nova edificação, foi
comprovada a existência de terreno em condição
regular?

N/A  

6 O órgão obteve autorização para construir? N/A  

7
Há recursos orçamentários destinados à realização
de estudos preliminares, elaboração e/ou
contratação de projetos, básico e executivo e
aquisição do terreno?

N/A  

8
Foi elaborado anteprojeto detalhado contendo as
estimativas e justificativas das áreas relacionadas à
execução da obra a respeito do que será gasto (§ 5º
do art. 5º da Resolução CNJ nº 114/2010)?

 N/A  

9
Foi elaborado parecer técnico destinado à avaliação,
aprovação e priorização da obra pelas unidades de
planejamento, orçamento e finanças e pela unidade
de controle interno?

N/A  
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PROJETO BÁSICO – PROJETO EXECUTIVO

10
Foram juntados aos autos o estudo preliminar e o
projeto básico? Caso a produção do projeto básico
não seja atribuição da futura contratada, foi juntado
aos autos?

SIM  0877909

11
Foi apontado o indicador de prioridade da obra, nos
termos do § 1º do art. 2º da Resolução CNJ nº
114/2010?

N/A  

12 Foi apontado o grupo a que a obra pertence, nos
termos do art. 3º da Resolução CNJ nº 114/2010? N/A  

13 O projeto básico contém adequada justificativa da
necessidade pública que SIM 0877909

14 O projeto básico contém adequada descrição dos
bens e/ou serviços que serão contratados? SIM 0877909

15 O projeto básico contém justificativa para
enquadramento do objeto como comum? SIM 0877909
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16 O projeto básico contém justificativa para a utilização do pregão
presencial em detrimento do eletrônico? N/A  

17 O projeto básico contém justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações? N/A  

18
O projeto básico contém justificativa para exigência, ao longo do
processo de licitação, da exibição de amostras, resultados de
testes, de ensaios e de outras provas exigidas por normas
técnicas oficiais?

N/A  

19 O projeto básico contém justificativa para o agrupamento de
itens? N/A  

20 Houve parcelamento do objeto? N/A  

21 O parcelamento do objeto foi precedido de comprovação
técnica e econômica? N/A  

22
Foram avaliadas eventuais dificuldades na atribuição de
responsabilidade por eventuais defeitos de construção em
virtude do parcelamento do objeto?

N/A  

23 O projeto básico contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica? SIM 0877909

24
A exigência da capacitação técnico–profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

SIM  

25 O projeto básico prevê regras claras para a apresentação de
atestados de capacidade técnica? SIM  

26
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram
fixadas em percentuais razoáveis e justificados?

SIM  

27
O projeto básico contém justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados independentes para cada
capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

28
O projeto básico contém justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

29 O projeto básico contém justificativa para vistoria e/ou visita
técnica? SIM  

30 As vistorias técnicas do local da obra foram realizadas
individualmente pelos interessados no certame?  Fase

posterior
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31 O licitante firmou declaração de conhecimento das condições
locais para a execução do objeto e entrega da obra?  Fase

posterior

32 O projeto básico contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

33
O projeto básico contém justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

34
O projeto básico previu a contratação, na fase de execução da
obra, de, pelo menos, 2% de egressos do sistema prisional
(parágrafo único do art. 8º da Resolução CNJ nº 114/2010)?

N/A  

35
O projeto básico contempla levantamento de mercado com
análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
NÃO  
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36
O projeto básico contém justificativa para as
exigências de propriedade, posse e ou localização de
instalações, máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

37
O projeto básico abstém-se de especificações
técnicas irrelevantes, excessivas e ou
desnecessárias, que possam ser causa de aumento
dos custos da futura contratação?

SIM  

38 O projeto básico contempla requisitos de
sustentabilidade? N/A  

39 Existe aprovação do projeto básico pela autoridade
competente? SIM 0878287

40 Existe projeto executivo? SIM  

41 Foi autorizada a produção de projeto executivo
concomitantemente à execução das obras/serviços? N/A  

42
Equipamentos e mobiliário para o início da utilização
da obra estão sendo adquiridos em licitações
distintas (art. 12 da Resolução CNJ n. 114/2010)?

N/A  

PESQUISA DE PREÇOS

43 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0874541

44
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram
produzidos de acordo com a legislação de regência e
estão devidamente demonstrados e justificados no
processo administrativo?

SIM 0874541

45
Os custos unitários dos serviços foram cotados a
partir das referências constantes das tabelas SINAPI
e/ou do sistema Sicro do DNIT (§ 3º do art. 9º da
Resolução CNJ nº 114/2010)?

NÃO
0874541

(Consulta a
fornecedores)

46 Há algum custo que exceda àquele fixado nas
tabelas de referência? N/A  

47
O custo excedente enquadrava-se em condição
especial, devidamente justificada em relatório
técnico circunstanciado, elaborado por
profissional habilitado?

N/A  

48 Esse relatório foi devidamente aprovado pela
autoridade competente? N/A  

49
Todas as fontes de consulta de preço foram
indicadas na memória de cálculo do orçamento que
integra documento do processo licitatório?

SIM  

50 Foi produzida planilha de preços com os valores NÃO
0877815
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50 encontrados? NÃO  

51
Os preços encontrados na pesquisa foram
submetidos ao exame da unidade de atuação
demandante e devidamente aprovados?

SIM 0877815 e 0878528

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)

52
A minuta do edital contém previsão de participação
exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedade cooperativa, em face do valor
estimado para o item da contratação?

NAO 0881776

53
Consta dos autos justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e
empresas de pequeno porte e Sociedade
Cooperativa?

SIM 0881779 e 0878528

54

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

N/A  
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55

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

NÃO  

56
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

NÃO  

Competitividade

57
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM 0881776

58
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

NAO  

59
A minuta do edital está integrada por planilhas que refletem todos
os direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive
em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho)?

N/A  

60

Os custos unitários dos serviços, os ARTs dos profissionais
responsáveis pela elaboração do orçamento-base e a declaração
expressa do autor das planilhas orçamentárias quanto à
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes das
planilhas com os quantitativos do projeto de engenharia e os
custos SINAPI e ou Sicro integram o orçamento-base da
contratação no momento de deflagração do procedimento
licitatório?

NÃO 0874541

61
Estão sendo exigidos dos licitantes: i) a indicação da composição
unitária dos custos dos serviços de todos os itens da planilha
orçamentária; ii) a composição da taxa de BDI; e a iii) composição
dos encargos sociais?

N/A 0881776

62
O BDI ou LDI previu apenas despesas com: i) taxa de rateio da
Administração Central; ii) taxa das despesas indiretas; iii) taxa de
risco, seguro e garantia do empreedimento; iv) taxa de tributos;
e v) margem ou lucro?

N/A  

 

63

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

SIM 0881776
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64 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação? SIM  

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

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

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

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

69 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  
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Execução Do (A) Futuro (A) Contrato/Ata

70 A minuta do contrato estabelece prazo razoável (não
exíguo) para início da prestação de serviços? SIM 0881776

71
A minuta do contrato/ata contém descrição dos
prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM  

72 A minuta do contrato/ata contém descrição das
obrigações atribuídas ao T R E e à fornecedora? SIM  

73
A minuta do contrato/ata contém obrigação à
fornecedora de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM  

74
A minuta do contrato/ata contém descrição das
sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

SIM  

75

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

SIM  

76 A minuta de contrato estabelece a segregação entre
o recebimento provisório e o definitivo? N/A  

77
A minuta do contrato contém requisitos de qualidade
que viabilizem a vinculação da remuneração com os
resultados?

N/A  

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

79
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a obrigação de
devolver valores eventualmente recebidos em
excesso?

N/A  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

80
As normas que dispõe sobre margens de preferência
foram observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015
N/A  

81

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da

NÃO 0881779 e 0881776
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Lei nº 11.488/07

82
Foi verificada a incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

SIM 0881779 e 0878528

83
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de
edital e seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

84

Consta a autorização da autoridade competente para
a abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 13, III e
8º, V, do Decreto 10.024/2019

 Fase Posteiror

85
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 20 do
Decreto nº 10.024/2019

 Fase Posterior

86

Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts.
14, V, 16, I, 17, 18 e 8º, VI, do Decreto nº
10.024/2019

 Fase Posterior
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87
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

88
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento indicativo da existência de recursos
orçamentários para suportar a despesa?

NÃO

Sem
reserva
de
crédito 

0879661

 

89
Os autos do processo contêm documento com estimativa do
impacto orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº 101/2000)?

N/A  

90 Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000)? N/A  

91 A execução da obra ultrapassará o exercício financeiro? NÃO  

92
Para obra cuja execução ultrapasse um exercício financeiro – foi
incluída a despesa no plano plurianual ou houve autorização legal
expressa (art. 20 da Resolução CNJ nº 114/2010)?

N/A  

  

7. DAS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NA MINUTA

 
Item 2.2 do edital e cláusula nona do
contrato - trata-se de contrato de
escopo, portanto a previsão de
prorrogação de sua vigência por iguais e
sucessivos períodos até o limite legal
estabelecido não se adéqua ao caso, pois
o contrato só se consuma com a
concreção do objeto, independentemente
de prorrogação;
Item 18.4.2 do edital, 13.7 do TR e
parágrafo sexto da cláusula dez do
c o n t r a t o - o comando está
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demasiadamente vago, pelo que merece
ser excluído a fim de evitar confusão,
renumerando-se os subsequentes
dispositivos;
Item 20.1 do edital - adequar a
indicação do orçamento ao presente
exercício;
Incluir na minuta contratual cláusula
prevendo que os preços são fixos e
irreajustáveis;
 

Ademais, antes da divulgação do edital, convém
juntar aos autos a comprovação da reserva de crédito. 

À SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
29/04/2021, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 29/04/2021, às 15:05, 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
0884795 e o código CRC 8D30D029.

0002502-70.2021.6.02.8000 0884795v26
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2021.
 
 
À SLC, para atendimento das diligências

enumeradas pela AJ-DG, em seu Parecer 426, 0884795.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/04/2021, às 15:10, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0885412 e o código CRC 2F0A95DC.

0002502-70.2021.6.02.8000 0885412v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
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 contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração 
em plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no TRE/AL, com fornecimento de material, 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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 neste 
edital e seus anexos.  
 

1.2.  Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, 
CEP: 57051-090. 
 
1.3.  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio 
aviso. 
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2 – DOS PRAZOS   
 

2.1. O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
2.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial da União. 
 
2.3. O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para 
a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
 
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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. 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 
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA VISTORIA 

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 

edital poderão fazer uma visita prévia ao local onde será executado o serviço, 

oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as medidas, porém, não serão aceitas 

reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Termo de Referência (Anexo I). 

 

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada 

na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-

0645. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

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

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

 

6.1.  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.  

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

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 
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6.5.  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.  

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

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

6.7. 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. 

6.8. 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. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  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. 

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

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

7.6. 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. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

7.7.1. 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: 
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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. 

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

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

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

8.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  
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8.9.  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. 

8.10.  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. 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. 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.  

Minuta alterada (0886081)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 122



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

8 

 

8.18. 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.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 104.510,00 (cento e 
quatro mil e quinhentos e dez reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  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. 

9.5. 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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. 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, 
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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. 

9.7.  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. 
 

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

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

classificação. 

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

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

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  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. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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), 
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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;  

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.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. 

 

10.10.2.4. 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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10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:  
 
 

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, 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 certificado(s) pelo Conselho Regional de 
Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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que comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços 
com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.2.  Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação 

ao serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de Acervo 
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em 
condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) 
pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização 
de trabalho em altura. 

 
10.11.   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, 
o licitante será declarado vencedor. 
 
10.12. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um laudo emitido 
por profissional da área de Segurança do Trabalho, que comprove a segurança dos 
equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela empresa durante todo o período de 
execução dos serviços. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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 do item; 

d) conter os preços unitário e total do item. 

11.2.  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. 

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

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

11.4.  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). 
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11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

11.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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13.1.  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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  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 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

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

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1.  A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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; 
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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. 

 
18.2. 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. 
 

18.2.1. 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.  

 
18.3. 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. 
 
18.4 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 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. 
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18.4.1.    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. 

 
18.4.2. 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. 
 
18.4.3.  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. 
 
18.4.4.   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.  
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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.  
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9. 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. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13. 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. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7. 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; 
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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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  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° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
23 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
23.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

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

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

24.10. 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. 
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24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

24.14. 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 

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 edifício-sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas.  

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

  

2. JUSTIFICATIVA 

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

Trata-se de serviço que deve ser contratado urgentemente, pois há 
risco de desabamento de equipamentos, como evidenciado no Despacho SMR 0870555, 
constante do P.A. SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, 
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de 
Alagoas (TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema 
de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a 
contratada deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor 
de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá 
à contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o 
tratamento da estrutura seja executado em toda sua superfície. 

Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização 
do serviço. 

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

  

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

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

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

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

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

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

  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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

5.2. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no 
Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como 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), fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui capacidade 
para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do 
objeto deste certame. 

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este 
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a 
realização de manutenção em condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo 
menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização de trabalho em 
altura. 

   

6. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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

 

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

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

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

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

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

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

7.7 A contratada poderá utilizar os produtos químicos necessários à 
realização do serviço, desde que estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes, sejam de primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens 
originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a 
quaisquer outros itens envolvidos no objeto desta contratação; 

7.8. Para a execução do serviço, a contratada poderá retirar as unidades 
condensadoras sobre as plataformas metálicas.  

7.9. A contratada deverá substituir, quando necessário, os parabolts e 
vergalhões de transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela 
completa segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos. 

7.10 A contratada deverá retirar a camada de tinta branca presente nas 
plataformas metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador 
de ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção 
contra a ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura 
em esmalte sintético branco. 

7.11. Caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos serviços 
de restauração e manutenção das plataformas externas deverão ser executadas pela 
contratada, a exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja oxidação 
comprometa a sua segurança. 

7.12. Para a execução do serviço, poderá ser necessária a remoção das 
unidades condensadoras que se encontram sobre as plataformas metálicas. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento. 

7.13. A contratada será responsabilizada por qualquer dano provocado 
às unidades condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou 
mesmo decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá 
que arcar com os prejuízos decorrentes destes danos. 
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7.14 A contratada deverá atender às exigências da NR-35 TRABALHO 
EM ALTURA, tais como: 

7.14.1 Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

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

7.14.4 Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

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

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

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

  

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1.  O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
8.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da sua 
assinatura. 

  

9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

  

10. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA 

10.1. A garantia mínima dos serviços é de 2 (dois) anos para a pintura e 
de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
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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, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

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

  

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

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

  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Responsáveis pela elaboração deste termo de referência: 
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                                        Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto 

Analista Judiciário especializado em Engenharia Civil 

         Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

  

                              Matthias Schmidt 

Estagiário da Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ANEXO II 
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                                                          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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 

MINUTA  
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        CONTRATO Nº XX/2021 

      Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESTAURAÇÃO DE PLATAFORMAS DE SUPORTE 
DE CONDENSADORAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA _________.  
 

 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 Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e 
a empresa 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 restauração de plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do 
sistema de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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, conforme 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material, 
conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 
XX/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação 
divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
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 O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para a 
pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 
   Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), 
considerando a vigência contratual de 120 (cento e vinte) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, instaladas 
nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de Alagoas (TRE/AL) e 
que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a contratada 
deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor de ferrugem e 
finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá à 
contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o tratamento da 
estrutura seja executado em toda sua superfície. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização do serviço. 

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal 
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as 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. 
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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 SÉTIMA – 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 084621, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de XX de XXXX de 2021, no valor R$ 
XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT; 

b) Realizar a manutenção das plataformas metálicas sempre com a 
otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da sustentabilidade; 

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

d) Executar os serviços obedecendo, rigorosamente, às normas de 
segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

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

f) Utilizar, obrigatoriamente, fardamento, crachá e todo Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, de acordo com a norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 
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g) Utilizar produtos químicos necessários à realização do serviço, desde 
que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, que sejam de 
primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens originais de fábrica ou de 
comercialização, que não causem danos a pessoas ou a quaisquer outros itens 
envolvidos no objeto desta contratação; 

h) Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas metálicas, 
para a realização dos serviços, caso necessário;  

i) Substituir, quando necessário, os parabolts e vergalhões de 
transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela completa 
segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos; 

j) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas metálicas, 
efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador de ferrugem, aplicação 
de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção contra a ferrugem, e 
deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura em esmalte sintético 
branco; 

k) Executar, caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos 
serviços de restauração e manutenção das plataformas externas, a exemplo da 
substituição de trechos da estrutura cuja oxidação comprometa a sua segurança; 

l) Remover as unidades condensadoras que se encontram sobre as 
plataformas metálicas, para a execução do serviço, caso necessário. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento; 

m) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado às unidades 
condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou mesmo 
decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá que arcar 
com os prejuízos decorrentes destes danos; 

n) Atender às exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA, tais como: 

n.1) Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

n.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; 

n.4) Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

n.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

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

n.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. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
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 

 
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.  
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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 - 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 SÉTIMO - 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 OITAVO - 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 NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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 DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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 DEZENOVE - 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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
                      A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

 
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 
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 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 GARANTIA CONTRATUAL 

 
 Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 

atenderá ao disposto no parágrafo anterior, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

 E por 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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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
À AJ-DG, para ciência das alterações efetuadas na

minuta do edital, de acordo com os apontamentos constantes
do Parecer 426 (0884795). 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 30/04/2021, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886083 e o código CRC 96B4FC66.

0002502-70.2021.6.02.8000 0886083v1
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : FASE INTERNA - MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - RESTAURAÇÃO DE PLATAFORMAS DO SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO.

 

Parecer nº 448 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor Geral, 
 
Retornam a esta Assessoria os presentes autos, que

tratam de licitação na modalidade pregão eletrônico, visando
à 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, tudo de acordo com a justificativa constante no
termo de referência 0877909, aprovado pela Secretaria de
Administração 0878287.

A análise da regularidade foi iniciada no Parecer nº
426 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0884795), ocasião em
que esta unidade recomendou alguns ajustes na minuta, que
foram corrigidos pela SLC, com a juntada da nova versão do
edital (0886081). 

Pelo exposto, sanadas as pendências apontadas, em
complemento ao Parecer 425/2021 (0884795),  esta Assessoria
Jurídica aprova, em face de sua regularidade jurídica a minuta
de edital de licitação (0886081) na modalidade pregão
eletrônico, visando à 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, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência 0877909,
aprovado pela Secretaria de Administração 0878287.

Ressalte-se, porém, que antes da divulgação
do edital convém juntar aos autos a comprovação da
reserva de crédito.  

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 30/04/2021, às 12:39, 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
0886097 e o código CRC 5AE1CEA3.
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de abril de 2021.
Calcado nas balizas constantes do Parecer 448

(0886083), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
que, em face de sua regularidade jurídica, aprovou a minuta
de edital de licitação (0886081) na modalidade pregão
eletrônico, visando à 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, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência 0877909,
aprovado pela Secretaria de Administração 0878287, tornem-
se os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador
Presidente, para a necessária e competente deliberação, com
a recomendação de que seja autorizada a fase externa do
certame.

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 30/04/2021, às 13:47, 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
0886152 e o código CRC 7E173567.
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação de serviços de higienização do acervo bibliográfico da Biblioteca do TRE-
AL.

 

Decisão nº 910 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pela Senhora
Diretora-Geral Substituta, inserta no evento SEI nº 0886152.

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 ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a 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,
tudo de acordo com a justificativa constante no termo de
referência 0877909, aprovado pela Secretaria de
Administração 0878287.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0886081, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 448/2021 (0886097), em complemento
ao Parecer nº 426/2021 (0884795), atentando-se para a
recomendação daquela unidade jurídica quanto à necessidade
de que, antes da divulgação do edital, proceda-se à juntada
aos autos da comprovação da reserva de crédito, e demais
medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/05/2021, 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
0886808 e o código CRC E0AB2ECB.
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DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.
 
 
Diante da Decisão 910, 0886808, encaminho os

presentes autos à SLC e à COFIN, para que procedam ao seu
cumprimento, no âmbito de suas competências.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/05/2021, às 17:33, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887615 e o código CRC B09B20E8.
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DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0887615).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/05/2021, às 22:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887737 e o código CRC DDA470D2.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 269 (0888648)

Observação:

Serviços de restauração em 11 (onze) plataformas condensadoras
do   
  sistema de climatização tre/al.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 06/05/2021, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0888649 e o código CRC 071B6843.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0033//22002211  

 
PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 20 de maio de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração 
em plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no TRE/AL, com fornecimento de material, 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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 neste 
edital e seus anexos.  
 

1.2.  Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, 
CEP: 57051-090. 
 
1.3.  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio 
aviso. 

 
2 – DOS PRAZOS   

 

Edital do PE nº 03/2021 (0888776)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 164



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

2 

 

2.1. O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
2.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial da União. 
 
2.3. O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para 
a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
 
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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. 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). 
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA VISTORIA 

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 

edital poderão fazer uma visita prévia ao local onde será executado o serviço, 

oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as medidas, porém, não serão aceitas 

reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Termo de Referência (Anexo I). 

 

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada 

na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-

0645. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

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

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

 

6.1.  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.  

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

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
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de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

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

6.7. 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. 

6.8. 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. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  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. 

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

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

7.6. 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. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

7.7.1. 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 
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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. 

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

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

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

8.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 
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8.10.  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. 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. 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.  

8.18. 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 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 104.510,00 (cento e 
quatro mil e quinhentos e dez reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  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. 

9.5. 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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. 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, 
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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. 

9.7.  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. 
 

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

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

classificação. 

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

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

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  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. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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), 
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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;  

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.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. 

 

10.10.2.4. 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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10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:  
 
 

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, 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 certificado(s) pelo Conselho Regional de 
Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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que comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços 
com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.2.  Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação 

ao serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de Acervo 
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em 
condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) 
pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização 
de trabalho em altura. 

 
10.11.   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, 
o licitante será declarado vencedor. 
 
10.12. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um laudo emitido 
por profissional da área de Segurança do Trabalho, que comprove a segurança dos 
equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela empresa durante todo o período de 
execução dos serviços. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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 do item; 

d) conter os preços unitário e total do item. 

11.2.  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. 

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

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

11.4.  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). 

Edital do PE nº 03/2021 (0888776)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 178



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

16 

 

11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

11.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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13.1.  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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  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 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

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

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1.  A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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; 
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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. 

 
18.2. 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. 
 

18.2.1. 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.  

 
18.3. 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. 
 
18.4 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 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. 
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18.4.1.    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. 

 
18.4.2. 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. 
 
18.4.3.  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. 
 
18.4.4.   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.  
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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.  
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9. 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. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13. 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. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7. 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; 
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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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  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° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
23 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
23.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

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

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

24.10. 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. 
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24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

24.14. 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, 06 de maio 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 

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 edifício-sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas.  

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

  

2. JUSTIFICATIVA 

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

Trata-se de serviço que deve ser contratado urgentemente, pois há 
risco de desabamento de equipamentos, como evidenciado no Despacho SMR 0870555, 
constante do P.A. SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, 
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de 
Alagoas (TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema 
de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a 
contratada deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor 
de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá 
à contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o 
tratamento da estrutura seja executado em toda sua superfície. 

Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização 
do serviço. 

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

  

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

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

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

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

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

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

  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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

5.2. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no 
Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como 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), fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui capacidade 
para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do 
objeto deste certame. 

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este 
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a 
realização de manutenção em condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo 
menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização de trabalho em 
altura. 

   

6. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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

 

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

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

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

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

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

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

7.7 A contratada poderá utilizar os produtos químicos necessários à 
realização do serviço, desde que estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes, sejam de primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens 
originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a 
quaisquer outros itens envolvidos no objeto desta contratação; 

7.8. Para a execução do serviço, a contratada poderá retirar as unidades 
condensadoras sobre as plataformas metálicas.  

7.9. A contratada deverá substituir, quando necessário, os parabolts e 
vergalhões de transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela 
completa segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos. 

7.10 A contratada deverá retirar a camada de tinta branca presente nas 
plataformas metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador 
de ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção 
contra a ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura 
em esmalte sintético branco. 

7.11. Caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos serviços 
de restauração e manutenção das plataformas externas deverão ser executadas pela 
contratada, a exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja oxidação 
comprometa a sua segurança. 

7.12. Para a execução do serviço, poderá ser necessária a remoção das 
unidades condensadoras que se encontram sobre as plataformas metálicas. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento. 

7.13. A contratada será responsabilizada por qualquer dano provocado 
às unidades condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou 
mesmo decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá 
que arcar com os prejuízos decorrentes destes danos. 
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7.14 A contratada deverá atender às exigências da NR-35 TRABALHO 
EM ALTURA, tais como: 

7.14.1 Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

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

7.14.4 Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

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

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

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

  

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1.  O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
8.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da sua 
assinatura. 

  

9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

  

10. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA 

10.1. A garantia mínima dos serviços é de 2 (dois) anos para a pintura e 
de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
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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, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

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

  

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

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

  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Responsáveis pela elaboração deste termo de referência: 
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                                        Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto 

Analista Judiciário especializado em Engenharia Civil 

         Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

  

                              Matthias Schmidt 

Estagiário da Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 
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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 0002502-70.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESTAURAÇÃO DE PLATAFORMAS DE SUPORTE 
DE CONDENSADORAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA _________.  
 

 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 restauração de 
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 03/2021, 
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, conforme 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material, 
conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 
03/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação 
divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 

 O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para a 
pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 
   Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), 
considerando a vigência contratual de 120 (cento e vinte) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, instaladas 
nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de Alagoas (TRE/AL) e 
que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a contratada 
deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor de ferrugem e 
finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá à 
contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o tratamento da 
estrutura seja executado em toda sua superfície. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização do serviço. 

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal 
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as 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. 
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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 SÉTIMA – 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 084621, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de XX de XXXX de 2021, no valor R$ 
XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT; 

b) Realizar a manutenção das plataformas metálicas sempre com a 
otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da sustentabilidade; 

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

d) Executar os serviços obedecendo, rigorosamente, às normas de 
segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

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

f) Utilizar, obrigatoriamente, fardamento, crachá e todo Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, de acordo com a norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 
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g) Utilizar produtos químicos necessários à realização do serviço, desde 
que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, que sejam de 
primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens originais de fábrica ou de 
comercialização, que não causem danos a pessoas ou a quaisquer outros itens 
envolvidos no objeto desta contratação; 

h) Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas metálicas, 
para a realização dos serviços, caso necessário;  

i) Substituir, quando necessário, os parabolts e vergalhões de 
transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela completa 
segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos; 

j) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas metálicas, 
efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador de ferrugem, aplicação 
de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção contra a ferrugem, e 
deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura em esmalte sintético 
branco; 

k) Executar, caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos 
serviços de restauração e manutenção das plataformas externas, a exemplo da 
substituição de trechos da estrutura cuja oxidação comprometa a sua segurança; 

l) Remover as unidades condensadoras que se encontram sobre as 
plataformas metálicas, para a execução do serviço, caso necessário. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento; 

m) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado às unidades 
condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou mesmo 
decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá que arcar 
com os prejuízos decorrentes destes danos; 

n) Atender às exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA, tais como: 

n.1) Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

n.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; 

n.4) Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

n.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

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

n.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. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
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 

 
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.  
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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 - 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 SÉTIMO - 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 OITAVO - 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 NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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 DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 

Edital do PE nº 03/2021 (0888776)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 200



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

38 

 

 
PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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 DEZENOVE - 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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
                      A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

 
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 
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 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° 03/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento 
SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
 Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 

atenderá ao disposto no parágrafo anterior, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

 E por 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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 3 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021

 

PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 20 de maio de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                Horário de Abertura: 14 horas
 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação
de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de
restauração em plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 

Edital 3 (0888780)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 204



1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a 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 neste edital e seus anexos.
 
1.2.                         Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090.
 
1.3.                              Os serviços deverão ser realizados em horário comercial,
salvo orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada
mediante prévio aviso.
 
2 – DOS PRAZOS  
 
2.1.                        O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta)
dias, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço.
 
2.2.                        O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte)
dias, contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
 
2.3.                        O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois)
anos para a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes.
 
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,
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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:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.                              A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
4 – DA VISTORIA
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4.1.                     As proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste edital poderão fazer uma visita prévia ao local onde será
executado o serviço, oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as
medidas, porém, não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos
serviços listados no Termo de Referência (Anexo I).
 
4.2.                     A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá
ser agendada na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, com a antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos
telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-0645.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
5.1.                     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.

5.                               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.

5.3.                     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.
5.4.                     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.
5.5.                     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.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
6.1.                     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.
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6.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
6.3.                     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.
6.4.                     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.
6.5.                     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.
6.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema.
6.7.                     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.
6.8.                     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.
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1.                     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.

7.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

7. .                     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.

7.                      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.

7.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7. 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.

7.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos
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estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

8. 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.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
8.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.                      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.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8 . 3 .                     O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.                      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.

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais.
 
8.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

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
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automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.9.                     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.
8.10.                   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.
8.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. 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.
8.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores,
o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. 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.
8.13.                   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.

8.          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.

8.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

8. .                   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.

8. .                   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
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comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

8.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço global,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.
8.21.                   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.
8.22.                   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:
8.22.1. no país;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.22.4. 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.

8.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          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.

9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

10. 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.

8. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

9.                     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. 

9.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física
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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.

9.                     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.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 104.510,00 (cento e
quatro mil e quinhentos e dez reais), que de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.

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.

9.            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.

9.                      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.

 

9.                     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.

9.6.1. 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.

9.7.                     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
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sugerido no ANEXO II.
 

9.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

9.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.                    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 8.24.

9.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
10 – DA HABILITAÇÃO.
 

10. 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:

11. SICAF;
12. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.                   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.

11. 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.

12. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

13. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.                  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.                   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.
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10. .                   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.

10.5.1. 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;

10. 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.

11. 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.

10.6.                   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.
10.7.                   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.
 

10.                   Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.                   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.

 

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:
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10.10.1. Habilitação jurídica:

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.

10.10.2. 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;

Edital 3 (0888780)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 215



10.10.2.1. 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.
10.10.2.2. 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.

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
 
10.10.2.6. 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
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sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

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.

10.10.3. Qualificação técnica e profissional: 
 
 
10.10.3.1.      Para fins de comprovação técnica, 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 certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia ou Conselho
Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico), fornecido(s) 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.
 
10.10.3.2.       Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação ao
serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos -
CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em condicionadores de ar,
em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se
a utilização de cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento equivalente,
capaz de possibilitar a realização de trabalho em altura.
 
10.11.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação
fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
 
10.12.       Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um
laudo emitido por profissional da área de Segurança do Trabalho, que
comprove a segurança dos equipamentos e procedimentos a serem seguidos
pela empresa durante todo o período de execução dos serviços.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.                   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:

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 do item;
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4. conter os preços unitário e total do item.
11.                   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.

11.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.                   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).

11.4.1. 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.

11.                   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.

11.                   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.

 

11.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.
 

12.                   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.

12.                    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.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. 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
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começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
13.1.                   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.
13.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. 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.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 

14.                   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.

14.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.

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

15.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.

15.2.                   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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
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15. .                   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.

15.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.

15.                   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.

15.6.                   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.

15.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no certame.

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
15.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
16 – DA CONTRATAÇÃO
 
16.1.                      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.
 
16.2.                      Homologada a licitação, a Administração convocará, por
escrito, o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
 
16 .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.
 
16.4.                      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.
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
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17.1.                       A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de
Contratos (SEGEC) e a Fiscalização pela Seção de Manutenção e
Reparos (SMR).
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
18.1.                            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

 
j) cometer fraude fiscal.
 
18.2.                       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.
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18.2.1.           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.
 
18.3.                       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.
 
18.4 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 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.
 
18.4.1.    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.
 
18.4.2.          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.
 
18.4.3.      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.
 
18.4.4.          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.
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18.5.                       O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
18.6.                       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.
 
18.7.                       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.
 
18.8.                  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
18.9.                       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.
 
18.10.                     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
 
18.11.                     O período de atraso será contado em dias corridos.
 
18.12.                     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.
 
18.12.1. 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.
 
18.13.                     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.
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18.14.                     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
19 - DO PAGAMENTO
 
19.1.                      O pagamento será efetuado mensalmente, através de
ordem bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de
Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em
até 10 (dez) dias após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser
entregue ao final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
 
19.2.                            Poderão ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
 
19.4.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
19.5.                           O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.
 
19.6.                           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.
 
19.7.                      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:
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
  365                             365
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
20.1.       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
Ele itora l; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
21.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
22.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
23 – DA GARANTIA CONTRATUAL
 
23.1.                      Para assegurar a execução do contrato, o licitante
vencedor deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, da
Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo
d e 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.
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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.
 

2. 3.6.1.      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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
24.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
24.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
24.3.                   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.
24.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
24.5.                   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.
24.6.                   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.
24.7.                   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.
24.8.                   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
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público.
24.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de
seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
24.10.             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.
 
24.11.             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.
 
24.12.             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.
 
24.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
24.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
 
24.14.             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, 06 de maio de 2021.
 

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

 
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO

Nº 0888776.
Em 06 de maio de 2021.
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Nº 85, sexta-feira, 7 de maio de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EDITAL Nº 3, DE 5 DE MAIO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES

REVOGAÇÃO DO ITEM 2 DO EDITAL Nº 13/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o Edital de Concurso Público 1/2019 para
provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal e do Quadro
Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções
Judiciárias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado no Diário Oficial
da União, edição de 31 de maio de 2019, resolve:

REVOGAR o item 2 do Edital 13/2019, que inseriu a candidata MARIA
APARECIDA DOS REIS, inscrição 0075737i, para ocupar a 1ª posição na lista dos Candidatos
Autodeclarados Negros para o cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, na Microrregião
Central da Seção Judiciária do Paraná (PC01), a 8ª posição na Lista Geral do Estado do
Paraná e a 22ª posição na Lista Geral da 4ª Região (ambas para candidatos negros), em
cumprimento ao Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança 5052330-
70.2019.4.04.0000, em trâmite nesta Corte, que suspendeu os efeitos da liminar
anteriormente concedida.

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 8/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 08/2021 -
Contratação de empresa especializada para fornecimento de área de hospedagem Moodle
em servidor de internet para a conta ead.trf5.jus.br, com aplicativo web instalado, bem
como todos os programas de servidor necessários ao seu funcionamento e sua gestão
operacional - foi adjudicado e homologado à empresa BRASO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
LTDA,inscrita no CNPJ sob o nº 15.664.759/0001-46, com o preço global para dois anos no
valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/05/2021) 090031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002502-70.2021. 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. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/05/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00003-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 07/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/05/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/05/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0000421-62.2021. Objeto: A presente licitação destina-se a escolha da
proposta mais vantajosa para eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E
DE CONSUMO (Insumos), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 07/05/2021 das 13h00 às
17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00005-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 07/05/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/05/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre
disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital..

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 05/05/2021) 70029-00001-2021NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0001874-97.2021. Objeto: Aquisição de empilhadeira semielétrica, transpalete
manual hidráulico e sistema de áudio passivo. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
07/05/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba,
Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00010-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 07/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 24/05/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: O Edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone
(73) 3237-1376.

ATHIE MARCOS ASSIS RAMOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/05/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 1/2021

Convênio nº 01/2021, firmado em 06/05/2021, com a Capemisa Seguradora de Vida e
Previdência S/A (CNPJ: 08.602.745/0001-32); Objeto: Concessão de empréstimos,
financiamentos, seguro de vida, pecúlio e/ou previdência complementar, com pagamento
mediante consignação em folha de pagamento; Processo SEI nº 0001287-
12.2021.6.07.8100; Vigência: 60 meses, a contar da última assinatura no SEI - Sistema
Eletrônico de Informações (06/05/2021); Signatários: Sr. Guilherme Valadares Vasconcelos,
Diretor-Geral do TRE/DF, Sr. Fábio dos Santos Meziat Lessa e Sr. Rafael Graça do
Amaral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2021NE000241. Data de emissão: 04/05/2021. Espécie: Empenho de despesa. SEI n.º
0017918-19.2020.6.27.8000. Objeto: Aquisição de material de consumo - café em pó (item
4 - ARP nº 44/2020 - PGE nº 10/2020). Valor: R$ 9.872,50. Credor: PURA VIDA ALIMENTOS
E PRODUTOS EIRELI -ME (CNPJ 29.427.609/0001-23).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3º Termo Aditivo ao CT nº 16/2019 - SEI nº 02106.2021-8. Contratada: JF
Engenharia Ltda - CNPJ 08.944.122/0001-4. OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato nº
16/2019 por mais 6 (seis) meses. VIGÊNCIA: 31/5/2021 a 30/11/2021. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 57, § 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993. SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, Mauro
Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral e, pela Contratada, Jairo França Júnior.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. Prot. 0007004-24.2018.6.14.8000. Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº34/2019.
Contratante: União Federal, por intermédio do TRE/PA. Contratada: MERU VIAGENS EIRELI,
CNPJ: 09.215.207/0001-58. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 34/2019 por 12
meses, até 10/06/2022. Fundamento legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, na
Cláusula Sétima do Contrato n° 34/2019. Data da Assinatura: 03/05/2021. Signatários:
Felipe Houat de Brito, Diretor Geral do TRE-PA, pela Contratante; Gabriel Severo Pereira
Gomes, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. Prot. 0003465-50.2018.6.14.8000. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2018.
Contratante: União Federal, por intermédio do TRE/PA. Contratada: Y C DE OLIVEIRA EIRELI.
CNPJ: 15.316.638/0001-03. Objeto: ACRESCER o valor de R$ 10.273,40, referente ao
acréscimo no quantitativo dos itens 3, 4, 11 e 12, correspondente a aproximadamente
24,42% do valor inicial atualizado do contrato. Fundamento legal: Art. 65, inciso I, alínea
"b", e §1º da Lei n.º 8.666/1993 e Cláusula Nona do Contrato nº 51/2018. Data da
Assinatura: 05/05/2021. Signatários: Felipe Houat de Brito, Diretor Geral do TRE-PA, pela
Contratante, e Yasmim Chaves de Oliveira, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 313/2021 - UASG 070019

Nº Processo: 6397/2021 . Objeto: Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP),
para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - TRE/PR, prédio-sede, Fórum Eleitoral de
Curitiba e para os Cartórios Eleitorais do Paraná, obedecendo as regras de portabilidade,
para atender as necessidades deste Regional. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento
Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: De acordo com o
disposto no art. 24, IV, da Lei 8.666/1993 Declaração de Dispensa em 03/05/2021. LILIAN
GASPARIN. Secretária de Gestão Administrativa. Ratificação em 04/05/2021. VALCIR
MOMBACH. Diretor Geral. Valor Global: R$ 29.539,41. CNPJ CONTRATADA :
40.432.544/0001-47 CLARO S.A..

(SIDEC - 06/05/2021) 070019-00001-2021NE000099

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 4/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
28/04/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para
realizar serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP).

JULIAN VELLOSO PUGH
Pregoeiro

(SIDEC - 06/05/2021) 070019-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI 0002617-47.2021.6.18.8000. OBJETO: Curso "COMO ELABORAR O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO". CONTRATADA: KAPTUM CONSULTORIA E TREINAMENTO
LTDA, CNPJ: 27.381.488/0001-09. VALOR DA DESPESA: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 02.122.0033.20GP.0022 - Julgamento
de Causas e Gestão Administrativa - Capacitação; Elemento de Despesa nº 3.3.90.39 -
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 25, II, c/c o
art. 13, VI, da Lei 8.666/93. RATIFICAÇÃO: em 05/05/2021, pelo Des. José James Gomes
Pereira, Presidente do TRE-PI.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE RESCISÃO

1) Termo de Rescisão do Contrato nº 42/2020-TRE/RN; 2) Processo Administrativo

Eletrônico nº 6938/2020; 3) Contratada: M A PEREIRA ENGENHARIA (CNPJ:

31.765.943/0001-39); 4) Fundamento Legal: art. 78, inciso IV c/c art. 79, inciso I,

ambos da Lei 8.666/1993; 5) Efeitos financeiros: a partir de 22/12/2020; 6) Signatários:

Yvette Bezerra Guerreiro Maia, Diretora-Geral do TRE/RN e Marcelo Alves Pereira,

Representante da empresa.
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c61L8':26*J

7;023Q

%LHQ013456+;6+9K0*6+;'+/01023456+:6+cGd

�

<=8'&6+-e>,-,.
?�@��������"��������B����C���

D����������������E���F�������

GHI'26J+f6:2&323456;'M'**63+IL&X;013+'*M'103Q0g3;3+M3&3+&'3Q0g3456+;'+*'&K046*+;'+&'*23L&3456+'8+..+O6:g'P+MQ323W6&83*+hL'
;56+*LM6&2'+i*+L:0;3;'*+16:;':*3;6&3*+;6+*0*2'83+;'+1Q08320g3456+0:*23Q3;6+:6+ST7>9/Y+168+W6&:'108':26+;'+832'&03Qj���
�!�����!����������!�k�!�l
�����!����l
�������������������������������������m���

�

Z3Q6&+2623Q++'*2083;6J+T\+.-̀ N̂.-Y--̂
c61L8':26*J

7;023Q

%LHQ013456+;6+9K0*6+;'+/01023456+:6+cGd

Publicação do edital do PE nº 03/2021 - Transparência (0889357)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 235



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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 07/05/2021, às 10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0889359 e o código CRC 5B3C387E.

0002502-70.2021.6.02.8000 0889359v1
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ÀO
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Fone:
Att.: Dr(a) Pregoeiro(a)

Data: 
Hora

O prazo máximo previsto para execução dos serviços será o estabelecido em edital  02  (dois)  meses, contado da data estabelecida 
para início dos serviços, contados do recebimento da Nota de Empenho ou de ordem de serviço.

Jaboatão/PE, quinta-feira, 20 de maio de 2021

A J SILVA GUSMAO EIRELI, denominada simplesmente TVG ENGENHARIA ME, estabelecida na Rua Coronel Dario Ferraz 
de Sá, 960, Bairro Candeias, cidade Jaboatão dos Guararapes - PE,  Pernambuco – CEP: 54.430-090, e- mail 
TVG.ENGENHARIA@OUTLOOK.COM,   devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 36.902.042.0001/65, vem através de seu 
representante  Sr. (a) ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO , portador do RG 3177217 PE e inscrito no CPF sob o nº 514.319.424.-
20, apresentar proposta conforme abaixo segue:

DO OBJETO

O presente Pregão tem por objeto a 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 neste edital e seus anexos.

DA VALIDADE DA PROPOSTA/GARANTIA 

A presente proposta é válida pelo período/prazo de 60 (sessenta ) dias, contado da data da abertura da sessão pública. A garantia 
dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes.

DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 
377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

(81) 3194 9283

quinta-feira, 20 de maio de 2021
14:00
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O valor dos serviços objeto desta proposta é de R$ 

Banco ITAU (341)
Agência: 0364
Conta Corrente: 97563-1

TVG ENGENHARIA 
36.902.042.0001/65
ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO
CPF 514.390.424 -20

20/05/2021

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a 
sua assinatura. 

DOS VALORES DOS SERVIÇOS

96.500,00R$                                                      
Noventa E Seis Mil, Quinhentos Reais

Por fim, informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários 
decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

DAS DECLARAÇÕES 

REPRESENTANTE LEGAL E TECNICO DA EMPRESA

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO, portador do RG 3.177.217 PE e inscrito no CPF sob o nº 514.319.424.-20 como 
representante devidamente constituído. Registrado no CREA sob o nº 055916, RNP-1813444935 REGISTRO, residente e 
domiciliada na cidade de Jaboatão dos Guararapes - PE

DADOS BANCÁRIOS

Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos necessários à entrega dos materiais/prestação dos serviços 
objeto deste pregão, inclusive, todos os impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, 
fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Declaramos ainda que nos responsabilizamos pela entrega/prestação dos serviços no prazo estabelecido no Projeto Básico
Declaramos também que somos empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL e que somos empresa de pequeno porte

DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, por intermédio de ordem bancária, e de acordo com as condições 
constantes na proposta da empresa e aceitas pela instituição e respeitando o edital Nº 05/2020. O pagamento, em favor da 
CONTRATADA, ocorrerá em parcelas, de acordo com o avanço físico de cada etapa do cronograma físico-financeiro, e somente 
após a conclusão de cada etapa, no valor correspondente ao somatório dos diversos itens efetivamente concluídos, mediante 
apresentação de nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

DAS INFORMAÇÕES DIVERSAS
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200562774

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI. Registro: 0000664839-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: JUNGI IWATA CPF/CNPJ: 045.456.394-96

ESTRADA DO MONJOPE Nº: KM 07

Complemento: Bairro: MONJOPE

Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53645335

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.492,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 12/11/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Serviço concluido

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DO MONJOPE Nº: KM 07

Complemento: Bairro: MONJOPE

Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53645335

Data de Início: 11/11/2020 Previsão de término: 13/11/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: JUNGI IWATA CPF/CNPJ: 045.456.394-96

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 32,00 m²

5. Observações

Instalação de tanque aéreo com capacidade de 15 m³ 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

JUNGI IWATA - CPF: 045.456.394-96

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 11/11/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302862265

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: YBa6w
Impresso em: 12/11/2020 às 14:13:40 por: , ip: 170.239.108.241

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia
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2020200154220

1ª Via - CONTRATADO

INICIAL

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO
1813444935

2020108180

ENGENHEIRO CIVIL

-
-

NENHUMA

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - 51439042420

BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA - 09572680000192

R$233,94 R$233,9428/09/2020 28078570000919874

BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA 09572680000192
AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA

S/N- VILA MILITAR

RIO DE JANEIRO RJ 21615000

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO-

29 EXECUCAO DE OBRA
31 EXECUCAO DE SERVICO TECNICO
11 CONCRETAGEM
60 REFORMA
94 PINTURA
8 ALVENARIA
128 REDE ELETRICA

85,00 m2 -

25/09/2020 05/10/2020

25/09/2020

R$ 21.000,00

COMERCIAL

Proprietário:  BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA CPF/CNPJ:   09572680000192

SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES INTERNA COM JATO DE ALTA PRESSÃO  DE AR E ÁGUA, COM UTILIZAÇÃO DE 
DETERGENTE LÍQUIDO E SABÃO NEUTRO, EM TANQUE DE COMBUSTÍVEIS AÉREO, SERVIÇO DE PINTURA COM ZARCÃO MA
RÍTIMO, COM DUAS DEMÃO EM CHAPA GALVANIZADA,  SOBRE    TANQUE  AÉREO  PARA  COMBUSTÍVEL  COM CAPACID
ADE  DE  30.000, SERVIÇO  DE  APLICAÇÃO  DE  RÉGUA  GRADUADA  ADESIVADA    COM  ESCALA   NUMÉRICA   
 DE  MEDIÇÃO  PARA  COMBUSTÍVEL  EM  TANQUE  AÉREO , SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO  PARA BASE DE PROTEÇÃO CO
NJUNTO DE CAIXAS DE POLIETILENO SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM ALVENARIA, MEDINDO 3,85M COMPRIMENTO X 
1,15M DE LARGURA X 80CM PROFUNDIDADE, COM TIJOLO MACIÇO DEITADO, COM TRAÇO DE MASSA 1:3,  CHAPISCADO

AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA
S/N- VILA MILITAR

RIO DE JANEIRO RJ 21615000

 Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a 
 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, 
 expressamente, as partes declaram concordar. 
 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.
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2020200154220

2ª Via - CONTRATANTE

INICIAL

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO
1813444935

2020108180

ENGENHEIRO CIVIL

-
-

NENHUMA

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - 51439042420

BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA - 09572680000192

R$233,94 R$233,9428/09/2020 28078570000919874

BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA 09572680000192
AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA

S/N- VILA MILITAR

RIO DE JANEIRO RJ 21615000

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO-

29 EXECUCAO DE OBRA
31 EXECUCAO DE SERVICO TECNICO
11 CONCRETAGEM
60 REFORMA
94 PINTURA
8 ALVENARIA
128 REDE ELETRICA

85,00 m2 -

25/09/2020 05/10/2020

25/09/2020

R$ 21.000,00

COMERCIAL

Proprietário:  BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA CPF/CNPJ:   09572680000192

SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES INTERNA COM JATO DE ALTA PRESSÃO  DE AR E ÁGUA, COM UTILIZAÇÃO DE 
DETERGENTE LÍQUIDO E SABÃO NEUTRO, EM TANQUE DE COMBUSTÍVEIS AÉREO, SERVIÇO DE PINTURA COM ZARCÃO MA
RÍTIMO, COM DUAS DEMÃO EM CHAPA GALVANIZADA,  SOBRE    TANQUE  AÉREO  PARA  COMBUSTÍVEL  COM CAPACID
ADE  DE  30.000, SERVIÇO  DE  APLICAÇÃO  DE  RÉGUA  GRADUADA  ADESIVADA    COM  ESCALA   NUMÉRICA   
 DE  MEDIÇÃO  PARA  COMBUSTÍVEL  EM  TANQUE  AÉREO , SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO  PARA BASE DE PROTEÇÃO CO
NJUNTO DE CAIXAS DE POLIETILENO SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM ALVENARIA, MEDINDO 3,85M COMPRIMENTO X 
1,15M DE LARGURA X 80CM PROFUNDIDADE, COM TIJOLO MACIÇO DEITADO, COM TRAÇO DE MASSA 1:3,  CHAPISCADO

AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA
S/N- VILA MILITAR

RIO DE JANEIRO RJ 21615000

 Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a 
 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, 
 expressamente, as partes declaram concordar. 
 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200567712

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI. Registro: 0000664839-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO CPF/CNPJ: 26.989.715/0037-13

RUA CONSELHEIRO PORTELA Nº: 531

Complemento: Bairro: AFLITOS 

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020041

Contrato: Não especificado Celebrado em: 24/11/2020

Valor: R$ 49.997,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/12/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Serviços concluídos 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CONSELHEIRO PORTELA Nº: 531

Complemento: Bairro: AFLITOS 

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020041

Data de Início: 30/11/2020 Previsão de término: 30/12/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO

CPF/CNPJ: 26.989.715/0037-13

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 597,48 kg

5. Observações

Serviço de execução de compartimentação dos SHAFTS de climatização e de elétrica dos pavimentos G1 ao 8º Pavimento no Imóvel da procuradoria
Regional do Trabalho

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0037-13

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 04/12/2020 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8302870429

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: x3W0z
Impresso em: 24/12/2020 às 17:49:27 por: , ip: 181.221.127.178

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.03.31 12:57:45 -03'00'
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GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.04.30 21:53:11 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20210607688

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: IONE PEREIRA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 04.244.825/0001-02

RUA MANOEL JAIME DE MOURA NETO Nº: S/N

Complemento: Bairro: LIMOEIRO

Cidade: LIMOEIRO UF: PE CEP: 55700000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 17/03/2021

Valor: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 19/03/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANOEL JAIME DE MOURA NETO Nº: S/N

Complemento: Bairro: LIMOEIRO

Cidade: LIMOEIRO UF: PE CEP: 55700000

Data de Início: 18/03/2021 Previsão de término: 22/03/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: IONE PEREIRA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 04.244.825/0001-02

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1.467,20 m2

5. Observações

Projeto de Combate a Incêndio -PCI

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

IONE PEREIRA DE ARAUJO - CNPJ: 04.244.825/0001-02

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 18/03/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303266632

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 3DB0D
Impresso em: 19/03/2021 às 16:42:54 por: , ip: 170.239.108.241

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.03.19 16:44:38 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20210627537

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI - ME Registro: 0000664839-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: condominio malibu CPF/CNPJ: 01.250.789/0001-00

AVENIDA rua jose nunes da cunha Nº: 4463

Complemento: Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 10/05/2021

Valor: R$ 4.250,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 13/05/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA rua jose nunes da cunha Nº: 4463

Complemento: Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430000

Data de Início: 11/05/2021 Previsão de término: 11/05/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: condominio malibu CPF/CNPJ: 01.250.789/0001-00

4. Atividade Técnica

17 - Execução Quantidade Unidade

49 - Execução de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO >
#11.10.11.4 - DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA OU BAIXA TENSÃO

123,00 m

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO
> #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

123,00 m

5. Observações

Serviços de instalações elétricas de tomadas - interruptores - disjuntores  com instalação de 8 hastes de aterramentos      

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

condominio malibu - CNPJ: 01.250.789/0001-00

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 10/05/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303395282

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: DZ416
Impresso em: 13/05/2021 às 11:53:19 por: , ip: 170.239.108.241

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE 

SILVA GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.05.13 11:55:15 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200528619

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: MUNDIAL OBRAS DE ALVENARIA EIRELI - EPP. Registro: 0000598208-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: 14 batalhão de infantaria motorizada CPF/CNPJ: 09.645.528/0001-92

TRAVESSA GENERAL MANUEL RABELO Nº: s/n

Complemento: Bairro: SOCORRO

Cidade: JABOATÃO GUARARAPES UF: PE CEP: 54160350

Contrato: Não especificado Celebrado em: 07/08/2020

Valor: R$ 31.361,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 30/11/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: final de serviços

3. Dados da Obra/Serviço

TRAVESSA GENERAL MANUEL RABELO Nº: s/n

Complemento: Bairro: SOCORRO

Cidade: JABOATÃO GUARARAPES UF: PE CEP: 54160350

Data de Início: 07/08/2020 Previsão de término: 14/08/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: 14 batalhão de infantaria motorizada CPF/CNPJ: 09.645.528/0001-92

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 30,00 m³

42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 -
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

30,00 m³

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 30,00 m³

42 - Execução de Obra Técnica > MECÂNICA APLICADA > #29421 - MONTAGEM 30,00 m³

5. Observações

Serviço de substituição e instalação de conexões do tipo bucha de redução roscável em tanque de aéreo de combustível. Serviço  de  substituição  do 
medidor  volumétrico  eletrônico e Analógico em bombas de combustíveis e aplicação de  régua  graduada  adesivada    com  escala   numérica    de 
medição  para  combustível  em  tanque  aéreo  com capacidade de  15 m³ e 30 m³. Serviço de limpeza em superfícies interna com jato de alta pressão
de ar e água, com utilização de   detergente líquido e sabão neutro, em tanque de combustíveis aéreo com capacidade de 15.000 litros.  Serviço de
pintura com zarcão marítimo, com duas demão em chapa galvanizada,  sobre    tanque  aéreo  para  combustível  com capacidade  de  30.000  litros.
Serviço de instalação  de válvula respiratória  got-foo de 2` em aço inox,  para  expansão  de  suspiro  de  tanque  aéreo  de  combustível. fornecimento
e mão de obra inclusa com pintura e acabamento. 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9zC8a
Impresso em: 01/01/2021 às 21:44:57 por: , ip: 181.221.127.178

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200528619

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

14 batalhão de infantaria motorizada - CNPJ: 09.645.528/0001-92

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 07/08/2020 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8302662018

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9zC8a
Impresso em: 01/01/2021 às 21:44:57 por: , ip: 181.221.127.178

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

Proposta DOCUMENTOS TÉCNICOS (0895893)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 248
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GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.02.19 12:02:30 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200562774

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI. Registro: 0000664839-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: JUNGI IWATA CPF/CNPJ: 045.456.394-96

ESTRADA DO MONJOPE Nº: KM 07

Complemento: Bairro: MONJOPE

Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53645335

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.492,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 12/11/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Serviço concluido

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DO MONJOPE Nº: KM 07

Complemento: Bairro: MONJOPE

Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53645335

Data de Início: 11/11/2020 Previsão de término: 13/11/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: JUNGI IWATA CPF/CNPJ: 045.456.394-96

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 32,00 m²

5. Observações

Instalação de tanque aéreo com capacidade de 15 m³ 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

JUNGI IWATA - CPF: 045.456.394-96

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 11/11/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302862265

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: YBa6w
Impresso em: 12/11/2020 às 14:13:40 por: , ip: 170.239.108.241

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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JUNGI IWATA 

ESTRADA DO MONJOPE 

CPF – 045.456.394-96 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

LOCAL DOS SERVIÇOS: 

 

ESTRADA DO MONJOPE     – CEP: 53645-335           IGARASSU – PE   KM 07 

PERIODO DE REALIZAÇÃO:                           11-11-2020      À     12-11-2020                     

 

ESTATUS DO SERVIÇO:        CONCLUIDO          

DADOS DO CONTRATANTE     PESSOA JURIDICA  

 

JUNGI IWATA                                                                           CPF – 045.456.394-96 

 

____________________________________________________________________ 

DADOS DA CONTRATADA      PESSOA JURIDICA  

A J SILVA GUSMÃO EIRELI                      CNPJ      36.902.042.0001-65 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NOME - Antonio Jose Silva Gusmão         TITULO PROFISSIONAL – ENGENHEIRO CIVIL 

RNP-1813444935                                        REGISTRO NO CREA – PE 055916 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS  

 

Instalação de tanque de combustível com capacidade de 15 m3 
 

 

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos 

serviços solicitados, pelo que declaramos apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que 

a desabone. 

 

Jaboatão, 13 de novembro de 2020. 

 

_______________________ 
      JUNGI IWATA 

    CPF 045.456.394-96 
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220527021/2021
Emissão: 22/03/2021

Validade: 31/03/2021

Chave: 97wCa

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 Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A J SILVA GUSMÃO EIRELI - ME

CNPJ: 36.902.042/0001-65

Registro: 0000664839

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 25/11/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE
MADEIRA E ARTEFATOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; FABRICAÇÃO DE LETRAS,
LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE
GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CORONEL DARIO FERRAZ DE SA,, 960, CANDEIAS, JABOATÃO, PE, 54430090

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/06/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000066504DDPE

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 8303028993. Data de vencimento do
boleto: 31/03/2021

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: 1813444935

CPF: 514.390.424-20

Data Início: 22/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 97wCa
Impresso em: 22/03/2021 às 13:09:45 por: adapt, ip: 170.239.108.241
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220527021/2021
Emissão: 22/03/2021

Validade: 31/03/2021

Chave: 97wCa

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 97wCa
Impresso em: 22/03/2021 às 13:09:45 por: adapt, ip: 170.239.108.241
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220513494/2020
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 Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: PE055916 PE RNP: 1813444935
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20200519816 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2020 Baixada em: 14/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI.

Contratante: Condomínio Ubatuba CPF/CNPJ: 40.813.826/0001-94
Endereço do contratante: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA Nº: 4546

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54440030

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.850,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA Nº: 4546

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54440030

Data de início: 20/05/2020 Conclusão efetiva: 02/07/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: Condomínio Ubatuba CPF/CNPJ: 40.813.826/0001-94

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29269 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 85.00 metro quadrado; 7 -
EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 42 - Execução de Obra Técnica 644.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 42 - Execução de Obra Técnica 85.00 metro quadrado;

Observações

serviços de manutenção  retiradas de entulhos; reforma de esquadrias de alumínio em vários pavimentos; pintura nas garagens, áreas comuns,
pavimentos e outros; serviços de manutenção, com impermeabilização de janelas, para retirada de vazamentos;Revisão elétrica com instalação de
lâmpadas e tomadas; Serviços hidro sanitários de recuperação de tubos e conexões em pias e banheiros; Serviços diversos 

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2220513494/2020
14/07/2020, 16:35

za04D

A CAT é válida em todo o território nacional. 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 CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: za04D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/08/2020, às 18:15.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220514248/2020
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 Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: PE055916 PE RNP: 1813444935
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20200524775 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2020 Baixada em: 04/08/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI.

Contratante: revendedora de combustivel santa maria ltda CPF/CNPJ: 10.558.393/0001-07
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS CORREIA DE BRITO Nº: 1066

Complemento:  Bairro: SÍTIO NOVO

Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53110000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 6.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUÍS CORREIA DE BRITO Nº: 1066

Complemento:  Bairro: SÍTIO NOVO

Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53110000

Data de início: 13/07/2020 Conclusão efetiva: 22/07/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: revendedora de combustivel santa maria ltda CPF/CNPJ: 10.558.393/0001-07

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
EDIFICAÇÕES > #29644 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica
250.00 metro quadrado;

Observações

Reparo coberta com 250 m² com pintura geral, pintura de 5 bombas de combustível  Pintura de colunas  Pintura de filtro de combustíveis Revisão
elétrica  Adesivação de indicativos de produtos, bombas de combustíveis, colunas e filtros. Substituição de luminárias em LED  

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2220514248/2020
04/08/2020, 10:29

8ZZAZ

A CAT é válida em todo o território nacional. 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 CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 8ZZAZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220514583/2020
Emissão: 26/07/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: a4Zw1

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: 1813444935

CPF: 514.390.424-20

Endereço: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA, 4546, apt  503, CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, 54440030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/07/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 22/07/2014

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.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: a4Zw1
Impresso em: 06/08/2020 às 18:13:32 por: adapt, ip: 181.221.127.178
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220514641/2020
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 Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: PE055916 PE RNP: 1813444935
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20200521661 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/07/2020 Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI.

Contratante: condominio malibu CPF/CNPJ: 01.250.789/0001-00
Endereço do contratante: AVENIDA rua jose nunes da cunha Nº: 4463

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 4.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA rua jose nunes da cunha Nº: 4463

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430000

Data de início: 17/07/2020 Conclusão efetiva: 25/07/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: condominio malibu CPF/CNPJ: 01.250.789/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 42 - Execução de Obra Técnica 456.00 metro quadrado;

Observações

Pintura geral paredes, teto, áreas comuns, varanda, banheiros das  partes interiores e exteriores do prédio, pisos garagem, marcação de vagas com
pintura  especifica, serviços de gesso em paredes em áreas comuns.

Informações Complementares

O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2220514641/2020
05/08/2020, 11:53

6z3cD

A CAT é válida em todo o território nacional. 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 CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 6z3cD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516375/2020
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 Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: PE055916 PE RNP: 1813444935
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20200539941 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 11/09/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI.

Contratante: WR TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS EIRELI CPF/CNPJ: 21.011.141/0001-80
Endereço do contratante: RODOVIA PE-15 Nº: 120

Complemento:  Bairro: ARTUR LUNDGREN II

Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53416220

Contrato: Celebrado em: 08/08/2020
Valor do contrato: R$ 3.733,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-15 Nº: 120

Complemento:  Bairro: ARTUR LUNDGREN II

Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53416220

Data de início: 08/08/2020 Conclusão efetiva: 10/08/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: WR TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS EIRELI CPF/CNPJ: 21.011.141/0001-80

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29644 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 metro cúbico;
7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 42 - Execução de Obra Técnica 15.00
metro cúbico;

Observações

Serviço de limpeza em superfícies interna com jato de alta pressão de ar e água, com utilização de   detergente líquido e sabão neutro, em tanque de
combustíveis aéreo com capacidade de 15.000 litros. Serviço de pintura com zarcão marítimo, com duas demão em chapa galvanizada,  sobre   
tanque  aéreo  para  combustível  com capacidade  de  15.000  litros.  Serviço  de  aplicação  de  régua  graduada  adesiva da    com  escala  
numérica    de  medição  para  combustível  em  tanque  aéreo  com capacidade de  15.000 Litros.  

Informações Complementares

As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil. Portanto, ficam excetuadas as
atividades de `Serviço de substituição e instalação de conexões de filtro de combustível para fluido contínuo de Diesel/Gasolina em tanque de
aéreo de combustível. `

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2220516375/2020
15/09/2020, 11:13

76yC0

A CAT é válida em todo o território nacional. 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 CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516375/2020
Atividade concluída

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 76yC0
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2021.
Sr. Chefe Unidade SMR
 
Solicitamos a análise técnica da única proposta

apresentada no  Pregão 03/2021, documentos anexos:
PROPOSTA DE PREÇOS: evento nº 0895892.
DOCUMENTOS TÉCNICOS: evento nº 0895893.
 
Agradeço antecipadamente.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 23/05/2021, às 11:05, 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
0895894 e o código CRC CF3CD2F1.

0002502-70.2021.6.02.8000 0895894v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2021.
Ao autor do TR.
 
Senhor engenheiro Audeir,
 
Solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria,

quanto a análise da documentação requerida pelo
Pregoeiro WEBER BEZERRA CAVALCANTI, por intermédio
do Despacho PREG 0895894.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/05/2021, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0896026 e o código CRC 96C08A5D.

0002502-70.2021.6.02.8000 0896026v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2021.
Ao Pregoeiro.
 
Prezado senhor,
Em atenção ao Despacho PREG 0895894,

informamos que não identificamos, na documentação técnica
apresentada (0895893), o cumprimento da exigência contida
no item 10.10.3.2. do Edital (0888780), abaixo transcrito:

 
10.10.3.2.       Para fins de habilitação técnica das
licitantes, com relação ao serviço objeto deste
certame, serão exigidas Certidões de Acervo
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de
manutenção em condicionadores de ar, em fachadas
de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos,
comprovando-se a utilização de cadeira, rapel,
balancim, andaime ou equipamento equivalente,
capaz de possibilitar a realização de trabalho em
altura.

 
Dessa forma, devolvemos os autos para ciência e

demais providências necessárias.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 24/05/2021, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0896458 e o código CRC 347BA19F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
Sr. Chefe SMR.
Considerando o apontamento registrado no evento

SEI nº 0896458 diligênciamos junto ao único licitante
classificado no presente certame, razão pela qual juntamos 
novo documento técnico para análise, evento SEI nº 0897051.

Agradeço antecipadamente e aguardo,
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 26/05/2021, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897052 e o código CRC E6EEE3E2.

0002502-70.2021.6.02.8000 0897052v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
Senhor pregoeiro, após análise do atestado

apresentado pela empresa (0897051), informamos que
permanece a pendência já apontada no Despacho
SMR 0896458, uma vez que o atestado deveria estar
registrado no Conselho Regional de Engenharia,
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico. 

 
Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 26/05/2021, às 11:48, 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
0897058 e o código CRC 87E76563.

0002502-70.2021.6.02.8000 0897058v1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: A J SILVA GUSMAO EIRELI
CNPJ: 36.902.042/0001-65

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://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 15:39:39 do dia 22/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2021.
Código de controle da certidão: 291A.5050.F589.5335
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: A J SILVA GUSMAO EIRELI
CNPJ: 36.902.042/0001-65 

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://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 09:28:32 do dia 14/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2021.
Código de controle da certidão: 858D.90F1.4BC2.B5A3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/03/2021 às 15:31) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 36.902.042/0001-65.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6058.E299.C46E.B913 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 22/03/2021 as 15:31:53 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 36.902.042/0001-65
Razão Social:A J SILVA GUSMAO EIRELI
Endereço: R CORONEL DARIO FERRAZ DE SA 960 / CANDEIAS / JABOATAO DOS

GUARARAPES / PE / 54430-090

 
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:14/04/2021 a 11/08/2021 
 
Certificação Número: 2021041402365312184300

Informação obtida em 13/05/2021 11:04:30

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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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: 13/05/2021 11:50:40 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: A J SILVA GUSMAO EIRELI 

CNPJ: 36.902.042/0001-65 
 
 
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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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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Certifico o Registro em 30/11/2020
Arquivamento 20208139192 de 30/11/2020 Protocolo 208139192 de 26/11/2020 NIRE 26600296883
Nome da empresa A J SILVA GUSMÃO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 159307546380581

30/11/2020

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA A J SILVA GUSMÃO EIRELI 

CNPJ nº 36.902.042/0001-65 

 

Req: 81000000868959 Página 1 

 

 

ANTONIO JOSE SILVA GUSMAO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/12/1970, CASADO em 
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 514.390.424-20, CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO nº 01574774414, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a)  RUA 
JOSE NUNES DA CUNHA, 4463, APT   804, CANDEIAS, JABOATAO DOS GUARARAPES, PE, CEP 
54440030, BRASIL. 
 
Titular da empresa de nome A J SILVA GUSMÃO EIRELI, registrada  nesta Junta Comercial do Estado 
de Pernambuco, sob NIRE nº 26600296883, com sede Rua Coronel Dário Ferraz de Sá, 960 , Candeias 
Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP 54430090, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica/MF sob o nº 36.902.042/0001-65, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei n° 
10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 

DO CAPITAL 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento é totalmente subscrito e 
integralizado, neste ato, pelo titular.  
 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a  A administração da empresa caberá  
ISOLADAMENTE a ANTONIO JOSE SILVA GUSMAO  com os poderes e atribuições de representação 
ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, 
sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. com os poderes e atribuições 
de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do 
TITULAR. 
 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, 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 propriedade.  
 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
 
CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
do contrato social permanece em JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. 
 
CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram 
expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 
 
Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 
 
 

DO NOME EMPRESARIAL E NOME FANTASIA 
 
Cláusula Primeira - A empresa adotará o seguinte nome empresarial: A J SILVA 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Gdi_22Z7nVhQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51439042420-ANTONIO JOSE SILVA GUSMAO
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Certifico o Registro em 30/11/2020
Arquivamento 20208139192 de 30/11/2020 Protocolo 208139192 de 26/11/2020 NIRE 26600296883
Nome da empresa A J SILVA GUSMÃO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 159307546380581

30/11/2020

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA A J SILVA GUSMÃO EIRELI 

CNPJ nº 36.902.042/0001-65 

 

Req: 81000000868959 Página 2 

 

 

GUSMÃO EIRELI e nome fantasia TVG ENGENHARIA 
 

DA SEDE 
 
Cláusula Segunda - A empresa terá sua sede no seguinte endereço: Rua Coronel Dário 
Ferraz de Sá, 960 , Candeias, Jaboatão dos Guararapes, PE, CEP: 54.430-090. 

 
DO OBJETO SOCIAL 

 
Cláusula Terceira - A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades 
econômicas: 
4120400-Construção de Edifícios, 
4399103-Obras de Alvenaria, 
4330402-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer 
material, 
4330403- Obras de acabamento em gesso e estuque, 
4744002-Comércio varejista de madeira e artefatos, 
4330405-Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 
3299003- Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer 
material, exceto luminosos, 
4213800-Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas, 
4221902-Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 
4221903-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 
4222701-Construções correlatas, exceto obras de irrigação, 
4299501- Construção de instalações esportivas e recreativas, 
4313400-Obras de terraplenagem, 
4321500- Instalação e manutenção elétrica, 
4322301- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 
4322302- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 
refrigeração, 
4329104- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em 
vias públicas, portos, 
4330402- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 
4330404-Serviços de pintura de edifícios em geral 
4330499-Outras obras de acabamento da construção, 
4399102- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 
7111100-Serviços de arquitetura, 
7410202- Design de interiores, 
7732201- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 
8020001-Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 
8121400-Limpeza em prédios e em domicílios,9001906-atividades de sonorização e de iluminação, 
4399101-Administração de obras, 
4322301-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 
7112000 - Serviços de engenharia. 
 
Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede será exercida  As atividades de: 
4120400-Construção de Edifícios, 
4399103-Obras de Alvenaria, 
4330402-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 
4330403- Obras de acabamento em gesso e estuque, 
4744002-Comércio varejista de madeira e artefatos, 
4330405-Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 
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3299003- Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 
4213800-Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas, 
4221902-Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 
4221903-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, 
4222701-Construções correlatas, exceto obras de irrigação, 
4299501- Construção de instalações esportivas e recreativas, 
4313400-Obras de terraplenagem, 
4321500- Instalação e manutenção elétrica, 
4322301- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 
4322302- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 
refrigeração, 
4329104- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias 
públicas, portos, 
4330402- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 
4330404-Serviços de pintura de edifícios em geral 
4330499-Outras obras de acabamento da construção, 
4399102- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 
7111100-Serviços de arquitetura, 
7410202- Design de interiores, 
7732201- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 
8020001-Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 
8121400-Limpeza em prédios e em domicílios,9001906-atividades de sonorização e de 
iluminação, 
4399101-Administração de obras, 
4322301-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 
7112000 - Serviços de engenharia. 
 

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO 
 
Cláusula Quarta – A empresa iniciou suas atividades 08/04/2020 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 
 

DO CAPITAL 
 

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) totalmente subscrito e 
integralizado, da seguinte forma: 500.000,00 (Quinhentos mil reais) em moeda corrente do país. 

 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Cláusula Sexta - A administração será exercida pelo titular, que representará legalmente a empresa e 
poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto. 
 

DO BALANÇO PATRIMONIAL 
 
Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas 
de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. 
 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR 
 
Cláusula Oitava - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de 
exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de  condenação criminal, ou por se 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Gdi_22Z7nVhQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51439042420-ANTONIO JOSE SILVA GUSMAO

Certidão DOCUMENTOS HABILITAÇÃO LICITANTE (0897208)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 288



Certifico o Registro em 30/11/2020
Arquivamento 20208139192 de 30/11/2020 Protocolo 208139192 de 26/11/2020 NIRE 26600296883
Nome da empresa A J SILVA GUSMÃO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 159307546380581

30/11/2020

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA A J SILVA GUSMÃO EIRELI 

CNPJ nº 36.902.042/0001-65 

 

Req: 81000000868959 Página 4 

 

 

encontrar sob os feitos dela, a pena que e de, 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 
 

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI 
 
Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como 
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 
 

DO ENQUADRAMENTO 
 
Cláusula Décima - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer 
das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. 
 

DO PRO LABORE 
 
Cláusula Décima Primeira- O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
 

DO FALECIMENTO 
 
Cláusula Décima Segunda- Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da 
empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 
 

DA INTERDIÇÃO 
 
Cláusula Décima Terceira - Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, 
desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e 
que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido. 

 
DO FORO 

 
Cláusula Décima Quarta. Fica eleito o foro de Jaboatão dos Guararapes/PE para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 
 
E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento 
 
JABOATÃO DOS GUARARAPES, 25 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
ANTONIO JOSE SILVA GUSMAO 
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EVENTOS
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ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 51439042420 - ANTONIO JOSE SILVA GUSMAO

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃ•TICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.
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Fone: (81) 3194 9283

Att.: Sr. Pregoeiro(a)

Ref.: EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Tipo: Menor Preço Global

Data: 20/05/2021

Hora: 14:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal

A empresa A J SILVA GUSMAO EIRELI , CNPJ36.902.042.0001/65, sediada na Rua Coronel Dario Ferraz de Sá, 960, Bairro Candeias, cidade Jaboatão dos 
Guararapes - PE, neste ato representada pelo Sr. (a) ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO , portador do RG 3177217 PE e inscrito no CPF sob o nº 514.319.424.-
20, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das penalidades 
cabíveis, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

DECLARAÇÃO INEXISTENTE DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO
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Fone: (81) 3194 9283

Att.: Sr. Pregoeiro(a)

Ref.: EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Tipo: Menor Preço Global

Data: 20/05/2021

Hora: 14:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal

Ref. Ao Edital EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

A empresa A J SILVA GUSMAO EIRELI , CNPJ36.902.042.0001/65, sediada na Rua Coronel Dario Ferraz de Sá, 960, Bairro Candeias, cidade Jaboatão dos 
Guararapes - PE, neste ato representada pelo Sr. (a) ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO , portador do RG 3177217 PE e inscrito no CPF sob o nº 514.319.424.-20 
DECLARA que é microempresa, empresa de pequeno porte empresário individual ou cooperativa enquadrada no Art. 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cumprindo, 
assim os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da lei complementar nº 1223/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, 
estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor 
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Fone: (81) 3194 9283

Att.: Sr. Pregoeiro(a)

Ref.: EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Tipo: Menor Preço Global

Data: 20/05/2021

Hora: 14:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante /Consórcio), 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 da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou 
não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos  poderes e informações para firmá-la

Sr. (a) ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO, portador do RG 3177217 PE e inscrito no CPF sob o nº 514.319.424.-20 como representante devidamente constituído de (identificação do licitante ou do 
Consórcio), inscrita no CNPJ nº 36.902.042.0001/65, doravante denominado (Licitante / Consórcio), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o 
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: .

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
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Fone: (81) 3194 9283

Att.: Sr. Pregoeiro(a)

Tipo: EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Data: 20/05/2021

Hora: 14:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal

A empresa A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ36.902.042.0001/65, declara, para o fim de cumprimento da exigência prevista no art. 27, inciso V, da Lei nº 
8.666/1993, que na o emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menores de 16 (dezesseis) em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, com o que satisfaz, plenamente, ao prescrito no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DO MENOR
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Fone: (81) 3194 9283

Att.: Sr. Pregoeiro(a)

Tipo: EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Data: 20/05/2021

Hora: 14:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

A empresa A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ36.902.042.0001/65, declara, para o fim de cumprimento da exigência do edital , que declara que tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais par o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Fone: (81) 3194 9283

Att.: Sr. Pregoeiro(a)

Tipo: EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Data: 20/05/2021

Hora: 14:00

Local: Portal de Compras do Governo Federal

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa A J SILVA GUSMAO EIRELI , CNPJ36.902.042.0001/65, sediada na Rua Coronel Dario Ferraz de Sá, 960, Bairro Candeias, cidade Jaboatão dos 
Guararapes - PE, neste ato representada pelo Sr. (a) ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO , portador do RG 3177217 PE e inscrito no CPF sob o nº 514.319.424.-20 
DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio 
ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade do cumprimento do art. 6º e seus incisos, da instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro 2010, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e gestão MPOG, bem como dos critérios e práticas de sustentabilidade.
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Fone: (81) 3194 9283

Att.: Sr. Pregoeiro(a)

Tipo: EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

DECLARAÇÃO DE CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES (ANEXO II)

A empresa A J SILVA GUSMAO EIRELI , CNPJ36.902.042.0001/65, sediada na Rua Coronel Dario Ferraz de Sá, 960, Bairro Candeias, cidade Jaboatão dos 
Guararapes - PE, neste ato representada pelo Sr. (a) ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO , portador do RG 3177217 PE e inscrito no CPF sob o nº 514.319.424.-20 
DECLARA expressamente que atende aos critérios do ANEXO II - CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

Fone: (81) 3194 9283

Att.: Sr. Pregoeiro(a)

Tipo: EDITAL DO PREGÃO N.º 03/2021 – ELETRÔNICO

A empresa A J SILVA GUSMAO EIRELI , CNPJ36.902.042.0001/65, sediada na Rua Coronel Dario Ferraz de Sá, 960, Bairro Candeias, cidade Jaboatão dos 
Guararapes - PE, neste ato representada pelo Sr. (a) ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO , portador do RG 3177217 PE e inscrito no CPF sob o nº 514.319.424.-20 
DECLARA, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO ELETÔNICO Nº 03/21, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento 
superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade 
econômica - financeira.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220527021/2021
Emissão: 22/03/2021

Validade: 31/03/2021

Chave: 97wCa

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 Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A J SILVA GUSMÃO EIRELI - ME

CNPJ: 36.902.042/0001-65

Registro: 0000664839

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 25/11/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE
MADEIRA E ARTEFATOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; FABRICAÇÃO DE LETRAS,
LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE
GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CORONEL DARIO FERRAZ DE SA,, 960, CANDEIAS, JABOATÃO, PE, 54430090

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/06/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000066504DDPE

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 8303028993. Data de vencimento do
boleto: 31/03/2021

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: 1813444935

CPF: 514.390.424-20

Data Início: 22/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 97wCa
Impresso em: 22/03/2021 às 13:09:45 por: adapt, ip: 170.239.108.241
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220527021/2021
Emissão: 22/03/2021

Validade: 31/03/2021

Chave: 97wCa

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 97wCa
Impresso em: 22/03/2021 às 13:09:45 por: adapt, ip: 170.239.108.241
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���
���
������
���
���������������������	
�j
������j
����
��5��
��
���������4�����������������������������������k��	
������
�j�������5��
�����������
4��
�j
����
��
������
�
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: A J SILVA GUSMAO EIRELI
CNPJ: 36.902.042/0001-65

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://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 11:34:23 do dia 13/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2021.
Código de controle da certidão: 1A03.DC71.56ED.C046
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
Sr. Chefe SMR.
 
Reporto-me para registrar a anexação de novo

documento, atestado capacidade técnica, evento sei
nº 0897211, considerando o despacho evento sei nº 0897058. 

 
Aguardamos resultado da nova avaliação de

conformidade técnica.
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 26/05/2021, às 14:35, 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
0897212 e o código CRC 8427B675.

0002502-70.2021.6.02.8000 0897212v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0897212, observa-

se que a Certidão de Acervo Técnico juntada no evento
0897211 possui apenas as duas primeiras páginas registradas
e chanceladas pelo Conselho Regional de Engenharia, fato
verificado por meio da numeração das folhas.

Tal Certidão de Acervo Técnico não atende
à exigência contida no item 10.10.3.2. do Edital (0888780),
pela mesma razão descrita no Despacho SMR 0896458.

A terceira página do documento 0897211
corresponde a um Atestado de Acervo Técnico complementar,
o qual informa que um dos serviços descritos na página
anterior corresponde a manutenção em shaft de ar
condicionado e reparos nas caixas de ar condicionado nos
andares 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Contém ainda uma
observação que reaciona o documento à Certidão de Acervo
Técnico, porém sem a chancela do Conselho, o que leva a crer
que o atestado não foi registrado no CREA.

Por fim, mesmo não sendo objeto da análise
técnica, sugerimos verificar a validade das certidões
apresentadas nas páginas 40 e 41 do documento 0897208.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 26/05/2021, às 16:43, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897274 e o código CRC BDCC6C31.

0002502-70.2021.6.02.8000 0897274v1
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�RO�\P}T<X̂WX}PTUP�T\T<WTOT<OXTUP�T��Y<\X<̂XO�P�Ŷ<\X<OX̂ZTROT��Y<Xy<;;<�YS�X�<WUTZT|YOyT̂<�RX<\�Y<̂RWYOZX
�̂<RSP\T\X̂<}YS\XŜT\YOT̂<\Y<̂P̂ZXyT<\X<}UPyTZP�T��Y<PŜZTUT\Y<SY<NHGu]�z<}Yy<|YOSX}PyXSZY<\X<yTZXOPTUz
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;2a-W-/2pq<S>B]=2A0@0=-2S>B:0Y<>@<:X<@2A<M>2]̀2=A<S

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
7689̂ 8UT

a<2>/2=A0>,=S>P=0]<0-=<

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
7689r834

A0X<>/21ai1>2:0Y2>2>;2a-W-/2pq<M>i>-..<>s

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
7689r89r

0./<̀>?2d0:A<>2]<=2>V><a=-]2A<

,-./012 3454653437
7689T89U

,0:;<=>P=0]<0-=<M><>?<=:0@0A<=>B>C>,DEFB>GH,IBJ>KDLKEDM>NOPC5NPQ8
9RST43S4U354447VR6M>0:X-<̀><>2:0Y<>\2=2><>Z/01>7S

P=0]<0-=< 3454653437
768U48U6

P2=2>B>C>,DEFB>GH,IBJ>KDLKED>V>B@̀.<><>=0@0a-10:/<M>2]̀2=A0>̀1>\<̀@<S

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
768U78UU

Ja.S8>,=S>P=0]<0-=<>V>.<a=0><>-/01>7M>tc>/-:;2>0:X-2A<>V>@2.<>g̀0-=2>g̀0>0:X-0
:<X210:/0>V>?2X<=>W-a0=2=

P=0]<0-=< 3454653437
768Û 84r
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768Û 89U

,0:;<=>?<=:0@0A<=>B>C>,DEFB>GH,IBJ>KDLKEDM>NOPC5NPQ8>9RST43S4U354447VR6M
.<W-@-/<><>0:X-<>A<>2:0Y<>=0?0=0:/0>2<>Z/01>7S

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
768UT893

,-1>.0:;<=

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
768UT86T

/<A<.><.>A2>;2a-W-/2pq<>/21ai1>SSS

,-./012 3454653437
7686784T

,0:;<=>P=0]<0-=<M><>?<=:0@0A<=>B>C>,DEFB>GH,IBJ>KDLKEDM>NOPC5NPQ8
9RST43S4U354447VR6M>0:X-<̀><>2:0Y<>\2=2><>Z/01>7S

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
76867899

,=S>\=0]<0-=<>V>0:X-0><>=0?0=0:/0>2<>-/01>47>V

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
7686387̂

/0=-2>2W]̀1>012-WM>\2=2>0:X-2=><>=0./2:/0>ss

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
76869867

<.>A<@̀10:/<.>A2>;2a-W-/2pq<>.q<>U4>2=g̀-X<.M>0>:<>PoQM>g̀2:A<>i>W-a0=2A<><
2=g̀-X<>\2=2>2:0Y2>V>.w>2@0-/2>̀1>A0>@2A2S

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
7686U84̂

12.>@2.<>g̀0-=2>V>?2=01<.>@<1>1 -̀/2>;<:=2S

P=0]<0-=< 3454653437
7686687r

P2=2>B>C>,DEFB>GH,IBJ>KDLKED>V>,=Se2f>E-@-/2:/0M>A0-Y<>=0]-./=2A<>g̀0><>.̀\<=/0>kD
2@0..<̀>/<A<.><.>2=g̀-X<.>0:@21-:;2A<.M>/̀A<>@0=/<_>F21<.>\=<@0A0=>̀12>2:cW-.0

\=iX-2M>?2X<=>2]̀2=A0>̀1>-:./2:/0S

9RST43S4U354447V
R6

3454653437
7686R866

JbM><a=-]2A<

P=0]<0-=< 3454653437
7686̂ 8U4

P2=2>B>C>,DEFB>GH,IBJ>KDLKED>V>,=Se2f>E-@-/2:/0M>\<A0=-2>0:@21-:;2=M
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Ò

NOPQOPNQNR
RaTQUTaS

Ex3C7L>I>:4>3973];/393?7IF54D:9hi73846484D:4397C3C48A>h7C3959DVi39C3RO3QQ3V
4D:84K737l8>K9?7

S̀ MUQNMQaNPQQQRb
Ò
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F593A4k3jF43739:4C:9?73?4A48>934C:98384K>C:89?73D73̂7DC4LV73J4K>7D9L3?4
-DK4DV98>9239I75m9DV9?73?9384Cm4I:>A93̂48:>?i73?43WI48A73/HID>I7M3v

.>C:459 Ǹ PQOPNQNR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2021.
EXCELENTÍSSIMO SR. DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

 
REFERÊNCIA: DECISÃO. PREGOEIRO.

RECURSO PREGÃO 03/2021.
 
Recorrente: EMPRESA A J SILVA GUSMÃO,

CNPJ 36.902.042.0001-65
 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela

única empresa participante do Pregão 03/2021,
EMPRESA A J SILVA GUSMÃO EIRELI, CNPJ
36.902.042.0001-65, na sessão do Pregão Eletrônico nº
03/2021, cujo objeto é a 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

 
I- RESUMO DO PEDIDO:
 
Recorrente: "Inicialmente, agradecemos o

reconhecimento do UNICO PARTICIPANTE NO
SENTIDO DE RECONHECER O TRABALHO EFICIENTE
DO PREGOEIRO EM PROL DO INTERESSE PÚBLICO. A
empresa participante deve motivadamente manifestar sua
intenção, vinculando a razão de seu futuro recurso. A
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motivação trata-se da exposição objetiva do conteúdo da
irresignação do licitante em relação a um determinado ato
decisório do Pregoeiro na sessão pública. O licitante
recorrente delineou sua motivação em ratificar o erro e pedir
as escusas de não apresentar a certidão em tempo hábil,
EXIGIDA NO EDITAL. Reireramos o fato da Unidade Técnica
não aceitar o atestado de qualificação. Da mesma forma, o
presente pregão é passível de REVOGAÇÃO, por falta de
competitividade."

 
II- FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO:
 
A Intenção de recurso e razões de recurso, eventos

sei nºs 0901426 e 0901427, respectivamente, apontam
exclusivamente irresignação da recorrente em função da
inexistência de certidão válida CREA.

A recorrente reitera a possibilidade da
apresentação posterior, comprovando a regularidade e
consequente conformidade com a exigência contida no
instrumento convocatório item 10.10.3.1 qualificação  técnica
e profissional, Edital:

 
"10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica,

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
certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo
Técnico), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado...."

 
Em decisão recente da nossa Corte de Contas

Maior, TCU, Acórdão nº 1211/2021-Plenário, poderíamos
aplicar o juízo de retratação, revendo, dessa, forma o ato
administrativo de recursa que apontou a inconsistência na
Certidão do CREA/CAU, aceitando a única fundamentação da
irresignação do licitante com  proposta recusada, vejamos o
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acordão:
"O TCU emitiu o Acórdão n. 1211/2021-P, com a

seguinte ementa: Admitir a juntada de documentos que
apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da
sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia
e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a
desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida
oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação
e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse
público, com a prevalência do processo (meio) sobre o
resultado almejado (fim)....."

Contudo, o fundamento da recusa da proposta não
está restrita a apresentação, em tempo hábil, da certidão
exigida no item 10.10.3.1, justificamos a recusa em função da
desconformidade técnica, com fundamento na necessária
análise técnica de conformidade, esta oportunizada por três
vezes ao recorrente na sessão do pregão eletrônico, dada a
devida publicidade de todos os atos, com transcrção, na
íntegra, de todos os pronunciamentos técnicos na sessão
eletrônica em questão.

Seguem os pronunciamentos da Unidade Técnica
apontando a inconsistência da proposta da recorrente:

 
EVENTO SEI Nº 0896458. Ao

Pregoeiro.Prezado senhor,Em atenção ao Despacho
PREG 0895894, informamos que não identificamos, na
documentação técnica apresentada (0895893), o
cumprimento da exigência contida no item 10.10.3.2.
do Edital (0888780), abaixo transcrito:10.10.3.2. Para
fins de habilitação técnica das licitantes, com relação
ao serviço objeto deste certame, serão exigidas
Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a
realização de manutenção em condicionadores de ar,
em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis)
pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira,
rapel, balancim, andaime ou equipamento equivalente,
capaz de possibilitar a realização de trabalho em
altura.Dessa forma, devolvemos os autos para ciência e
demais providências necessárias.Atenciosamente.
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EVENTO SEI Nº0897058.Senhor pregoeiro,

após análise do atestado apresentado pela empresa
(0897051), informamos que permanece a pendência já
apontada no Despacho SMR 0896458, uma vez que o
atestado deveria estar registrado no Conselho Regional
de Engenharia, acompanhado da respectiva Certidão de
Acervo Técnico. 

 
EVENTO SEI Nº 0897274 .Senhor

pregoeiro,Em atenção ao Despacho PREG 0897212,
observa-se que a Certidão de Acervo Técnico juntada no
evento 0897211 possui apenas as duas primeiras
páginas registradas e chanceladas pelo Conselho
Regional de Engenharia, fato verificado por meio da
numeração das folhas.Tal Certidão de Acervo Técnico
não atende à exigência contida no item 10.10.3.2. do
Edital (0888780), pela mesma razão descrita no
Despacho SMR 0896458.A terceira página do
documento 0897211 corresponde a um Atestado de
Acervo Técnico complementar, o qual informa que um
dos serviços descritos na página anterior corresponde a
manutenção em shaft de ar condicionado e reparos nas
caixas de ar condicionado nos andares 2º, 3º, 5º, 6º, 7º,
8º e 9º. Contém ainda uma observação que reaciona o
documento à Certidão de Acervo Técnico, porém sem a
chancela do Conselho, o que leva a crer que o atestado
não foi registrado no CREA.Por fim, mesmo não sendo
objeto da análise técnica, sugerimos verificar a
validade das certidões apresentadas nas páginas 40 e
41 do documento 0897208.Atenciosamente.

 
DA DECISÃO:
 
A busca pela melhor proposta é uma das finalidades

da Licitação, sem afastar do critério de julgamento objetivo
que determina a aplicação efetiva das exigências habilitatórias
e técnicas de Atos Convocatórios, razão pela qual ficou, de
forma contundente, a desconformidade técnica da proposta da
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recorrente.
Pelo exposto, conhecemos do RECURSO

INTERPOSTO para negar o provimento ao Recorrente,
mantenho a decisão de RECUSA, declarando o Pregão
Eletrônico fracassado,  depreende-se, com fulcro na
legislação de regência, que o pregoeiro mantendo sua decisão
deverá encaminhar os recurso interposto para apreciação do
mérito recursal à Autoridade Hierarquicamente Superior. 

 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 07/06/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901569 e o código CRC E15DF5CE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2021.
 
Cuida-se de decisão (0901569) exarada pelo Senhor

Pregoeiro que negou provimento a recurso interposto no Pregão
03/2021, disso resultando, como inevitável consectário, a declaração
de fracasso do certame.

Ante a incidência do feito no previsto pelo artigo 32-A da
Res.-TRE/AL nº 15.903/2018 – Regulamento da Secretaria deste
Tribunal -, siga o feito à análise da Seção de Aconselhamento Jurídico
desta Presidência.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/06/2021, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0901734 e o código CRC 8B23D9AC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 
PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO :

Pregão Eletrônico nº 3/2021. Contratação de
serviços de restauração do sistema de
climatização. Descumprimento de requisitos de
habilitação de licitante e documentação técnica.
Declaração de que a licitação foi fracassada.
Recurso interposto. Decisão de não retratação de
parte do pregoeiro. Parecer.

 

Parecer nº 650 / 2021 - TRE-AL/PRE/SAJ

Senhor Presidente,
 
Cuida-se de recurso (0901427) impetrado pela A J Silva

Gusmão EIRELI contra o resultado do Pregão Eletrônico nº 3/2021
(0888780), que possui como objeto a contratação de serviços de
restauração de componentes do sistema de climatização utilizado
nesta Corte, o qual foi declarado como fracassado (0901424) em
razão da desconformidade técnica da proposta do licitante
interessado.

 
O  Chefe da Seção de Manutenção e Reparos havia

registrado (0897274) a desconformidade da proposição com a
exigência do item 10.10.3.2 do Edital de Pregão Eletrônico, conforme
se verifica na manifestação abaixo:

 
Em atenção ao Despacho PREG 0897212, observa-se
que a Certidão de Acervo Técnico juntada no
evento 0897211 possui apenas as duas primeiras
páginas registradas e chanceladas pelo Conselho
Regional de Engenharia, fato verificado por meio
da numeração das folhas.
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Tal Certidão de Acervo Técnico não atende
à exigência contida no item 10.10.3.2. do Edital
(0888780), pela mesma razão descrita no Despacho
SMR 0896458.
A terceira página do
documento 0897211 corresponde a um Atestado
de Acervo Técnico complementar, o qual informa que
um dos serviços descritos na página anterior
corresponde a manutenção em shaft de ar
condicionado e reparos nas caixas de ar
condicionado nos andares 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º.
Contém ainda uma observação que reaciona o
documento à Certidão de Acervo Técnico, porém sem
a chancela do Conselho, o que leva a crer que o
atestado não foi registrado no CREA.
Por fim, mesmo não sendo objeto da análise técnica,
sugerimos verificar a validade das certidões
apresentadas nas páginas 40 e 41 do
documento 0897208.

 
Por sua vez, o recorrente afirmou em sua intenção de

recurso (0901426) que teria ocorrido um erro meramente formal, vez
que as anuidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
já estariam pagas, sendo que as certidões apenas não tinham sido
atualizadas pelo interessado. 

 
Nas razões do recurso (0901427), pleiteia que seja

evitada a exclusão da empresa tão somente devido ao oferecimento
de certidão desatualizada, em homenagem aos princípios da
razoabilidade e eficiência. 

 
Afirma ainda que o dispositivo do art. 25º, §4º, do

Decreto nº 5.450/05, aplicável ao pregão eletrônico na esfera federal,
traz a possibilidade de verificação da regularidade dos licitantes nos
sítios oficais de órgãos e entidades emissoras de certidões.

 
Ao final, requer a reconsideração da decisão, para que a

empresa que teria sido vencedora do Pregão Eletrônico continue
participando do certame, desse modo, possibilitando a escolha da
proposta mais vantajosa por esta administração pública.

 
O Pregoeiro recebeu o recurso impetrado (0901569),

negando provimento ao mesmo, por entender não ser possível, em
atenção ao critério de julgamento objetivo das propostas, ignorar a
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desconformidade técnica constatada pela documentação apresentada
pela recorrente.

 
Por esse motivo, encaminhou o recurso à autoridade

hierarquicamente superior para apreciação do mérito recursal.
 
Vieram os autos a esta unidade consultiva para

pronunciamento.
 
Era o que havia de essencial a relatar.
 
Em síntese, esta Seção de Aconselhamento Jurídico

ratifica o entendimento do Pregoeiro, no sentido de que não é
possível ignorar a desconformidade dos documentos apresentados
pela empresa licitante.

 
Nesse sentido, é mister observar que os princípios da

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo da
licitação impedem, no caso exposto, a relativização do fato de que os
papéis apresentados não obedeceram aos requisitos contidos no
Edital do Pregão Eletrônico.

 
O Edital prescreve, no item 10.10.3.2, que a habilitação

técnica da empresa licitante depende da entrega de Certidões de
Acervo Técnico (CAT) - as quais, por óbvio, devem ser válidas e
capazes de comprovar os requisitos ali especificados.

 
Como relatado acima, a Certidão de Acervo Técnico

recebida na proposta da recorrente não foi aceita, em razão da
inexistência da chancela necessária do órgão de fiscalização de
serviços profissionais de engenharia.

 
Não obstante, a interessada insiste na possibilidade de

entrega superveniente da documentação, saneando as
irregularidades apontadas (0897274) pelo Chefe da Seção de
Manutenção e Reparos, atinentes a ausência de atesto do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia nas Certidões de Acervo
Técnico apresentadas.

 
Ora, isso simplesmente não é possível.
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Ora, isso simplesmente não é possível.
 
A proposta do licitante deve ser valorada com base na

documentação entregue oportunamente, não sendo cabível a
postergação de etapas previamente definidas para a conclusão do
certame, nem mesmo tendo-se em vista a alegada preocupação com a
eficiência administrativa.

 
Tampouco é admissível a flexibilização das regras do

Edital do Pregão Eletrônico em comento, o que implicaria lesão a
princípios fundamentais do direito administrativo.

 
Pelo exposto, sugere-se a Vossa Excelência, salvo melhor

juízo, que o recurso em tela seja improvido, com a consequente
devolução dos autos ao Pregoeiro para as demais providências
necessárias.

 
É o parecer. À consideração superior de Vossa

Excelência.
 
Respeitosamente,
 
Pedro Augusto de Holanda Falcão
Analista Judiciário - Chefe da Seção de Aconselhamento

Jurídico

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Chefe de Seção, em 11/06/2021, às 09:30, 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
0903031 e o código CRC BBD0A878.

0002502-70.2021.6.02.8000 0903031v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 3/2021. Contratação de serviços de restauração. Sustentação. Componentes do sistema de climatização em
uso por esta Corte. Recurso.

 

Decisão nº 1235 / 2021 - TRE-AL/PRE/AEP

 

 
Cuida-se de recurso (0901427) interposto pela empresa A

J Silva Gusmão EIRELI em face do resultado (0888780) do Pregão
Eletrônico nº 3/2021, que tem por finalidade a contratação dos
serviços de restauração em plataformas usadas para o suporte das
unidades condensadoras do sistema de climatização dos ambientes
desta Corte.

Segundo se infere da instrução observada nos autos, dada
a deliberação pela desconformidade técnica da proposta apresentada
por licitante, o certame foi declarado como fracassado. Tal realidade
decorreu da transgressão ao item 10.10.3.2 do edital, já que a
Certidão de Acervo Técnico (0897211) não enuncia a adequação do
licitante às exigências convocatórias.

Mesmo com as ponderações atravessadas pelo licitante,
que alega o seu adimplemento junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura – CREA/AL e uma mera desatualização do
documento acostado, o Senhor Pregoeiro descartou as alegações por
concebê-las como não adequadas aos parâmetros da
proporcionalidade e da razoabilidade por ele invocadas. Predominou,
nas razões da decisão (0901569), o julgamento objetivo das
propostas.

Provocada por esta Presidência (0901734), a Seção de
Aconselhamento Jurídico, em Parecer (0903031) alinhou-se, em suas
razões, às deliberações do Senhor Pregoeiro para, por fim, orientar o
desprovimento do recurso.

 

 

É o necessário relatório.
 
 
Avaliando a evolução instrutória dos autos, constato que

existe, como resultante imediata dos seus termos, a contraposição
dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo das propostas aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, esses invocados pela parte insurgente.

É de fácil percepção que a etapa de avaliação da
documentação técnica do licitante irresignado não foi exaurida a
contento, já que os comprovantes que acostou não se adequavam às
exigências do edital.

Nesse ponto, acertada a diretriz suscitada pelo Senhor
Pregoeiro quando se norteou pela inadequação absoluta do licitante,
seguindo os paradigmas objetivos de avaliação de classificação das
propostas.

Nesse ponto, prevaleceram, como não poderia deixar de
ser, os ditames do edital.

Descabidos, portanto, os argumentos do recorrente posto
que, uma vez assimilados, deles decorreria uma fase supletiva de
recebimento e análise dos documentos apresentados, o que é, em
termos fáticos, despropositado e, sob óptica legal, absolutamente
inconcebível.

De forma práticas, as regras de que se valem os certames
não podem avaliar por parâmetros distintos a atividade econômica
legalmente regulamentada. A empresa, como entidade de mercado,
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atua sob regras que não devem ser abstraídas pelo edital.  Referido
princípio, aliás, impõe à Administração desprezar qualquer proposta
que não se enquadre às exatas exigências do ato convocatório
seguindo rigorosamente o iter de avaliação, desde que tais
exigências tenham direta relação com o objeto da licitação, bem
como com a lei e com a Constituição.

O princípio da absoluta predominância do instrumento
convocatório, portanto, vincula tanto a Administração quanto os
interessados, prestando-se à preservação do que prescreve o artigo
3º da Lei nº 8.666/93, que determina a rigorosa observância do
princípio constitucional da isonomia, consectário da objetividade a
ser observada, tal como no presente caso, no trato dos interessados e
das suas condições, enquanto licitantes.

Excetuar fases e relativizar fatos ensejaria uma
desvirtuação absoluta do processo, subvertendo os paradigmas que
regem o processo e ensejando vicissitudes inconcebíveis.

Desprovidas de absoluta razão, neste caso, a
razoabilidade e a proporcionalidade suscitadas pelo recorrente já que
não comprova, como deveria, a sua habilitação.

Por esse motivo, e seguindo as orientações do
Aconselhamento Jurídico, conheço do recurso para negar o seu
provimento, mantendo íntegra, posto que irretocável, a decisão
exarada pelo Senhor Pregoeiro.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
que, constatado o fracasso do pregão eletrônico, sejam adotadas as
providências que, decorrentes dessa realidade, façam-se necessárias.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
16/06/2021, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0904235 e o código CRC 7DD33726.
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958F3@5362?;2858S?î;454̂?28s8ECFS\S̀858̂U28U5?2895<24̂2X;_2V=7897897:̂U534782:7<4297h878G5367?8B?5@75;?7
95<:2?47̂82<82X5@2Vr5<8>7?8:73:5jpKX2<8:7U783=78295î292<827<8>2?tU54?7<8928>?7>7?:;732X;929585892
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2021.
Em cumprimento à Decisão nº 1235, da Presidência

(doc. 0904235), remeto os autos à COMAP, para instruir a
repetição do certame, revendo, se for o caso, a pesquisa de
preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2021, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907257 e o código CRC 7D1628B9.

0002502-70.2021.6.02.8000 0907257v1
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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 junho de 2021.
À SEIC,
Para avaliar a necessidade de refvisão da pesquisa

de preços, se for o caso, objetivando a repetição do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 21/06/2021, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907612 e o código CRC 2420DF82.

0002502-70.2021.6.02.8000 0907612v1
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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 junho de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao despacho COMAP 0907612, que solicita

avaliar a necessidade de revisão da pesquisa de preços, se for o caso;
objetivando a repetição do certame, para o serviços de restauração
em 11 (onze) plataformas, entendemos que a estimativa de preços
realizada em abril/2021 encontra-se válida, de acordo com despachos
SEIC 0874541 e 0878528.

 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 21/06/2021, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/06/2021, às 17:26, 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
0907677 e o código CRC E64D341A.
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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 junho de 2021.
À SLC,
Para juntar edital visando a repetição do certame.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 22/06/2021, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907872 e o código CRC D4F9B621.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  1199//22002211  

 
PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 08 de julho de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                 Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando 
a contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração 
em plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no TRE/AL, com fornecimento de material, 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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 neste 
edital e seus anexos.  
 

1.2.  Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, 
CEP: 57051-090. 
 
1.3.  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio 
aviso. 

 
2 – DOS PRAZOS   
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2.1. O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
2.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial da União. 
 
2.3. O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para 
a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
 
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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. 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). 
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA VISTORIA 

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 

edital poderão fazer uma visita prévia ao local onde será executado o serviço, 

oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as medidas, porém, não serão aceitas 

reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Termo de Referência (Anexo I). 

 

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada 

na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-

0645. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

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

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

 

6.1.  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.  

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

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
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de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

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

6.7. 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. 

6.8. 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. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  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. 

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

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

7.6. 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. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

7.7.1. 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 
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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. 

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

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

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

8.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 
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8.10.  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. 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. 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.  

8.18. 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 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 104.510,00 (cento e 
quatro mil e quinhentos e dez reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  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. 

9.5. 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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. 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, 
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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. 

9.7.  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. 
 

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

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

classificação. 

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

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

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  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. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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), 
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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;  

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.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. 

 

10.10.2.4. 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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10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:  
 
 

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, 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 certificado(s) pelo Conselho Regional de 
Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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que comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços 
com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.2.  Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação 

ao serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de Acervo 
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em 
condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) 
pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização 
de trabalho em altura. 

 
10.11.   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, 
o licitante será declarado vencedor. 
 
10.12. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um laudo emitido 
por profissional da área de Segurança do Trabalho, que comprove a segurança dos 
equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela empresa durante todo o período de 
execução dos serviços. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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 do item; 

d) conter os preços unitário e total do item. 

11.2.  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. 

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

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

11.4.  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). 
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11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

11.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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13.1.  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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  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 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

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

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1.  A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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; 
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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. 

 
18.2. 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. 
 

18.2.1. 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.  

 
18.3. 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. 
 
18.4 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 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. 
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18.4.1.    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. 

 
18.4.2. 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. 
 
18.4.3.  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. 
 
18.4.4.   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.  
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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.  
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9. 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. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13. 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. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7. 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; 
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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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  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° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
23 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
23.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

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

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

24.10. 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. 
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24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

24.14. 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, 22 de junho 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 

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 edifício-sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas.  

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

  

2. JUSTIFICATIVA 

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

Trata-se de serviço que deve ser contratado urgentemente, pois há 
risco de desabamento de equipamentos, como evidenciado no Despacho SMR 0870555, 
constante do P.A. SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, 
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de 
Alagoas (TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema 
de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a 
contratada deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor 
de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá 
à contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o 
tratamento da estrutura seja executado em toda sua superfície. 

Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização 
do serviço. 

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

  

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

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

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

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

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

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

  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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

5.2. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no 
Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como 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), fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui capacidade 
para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do 
objeto deste certame. 

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este 
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a 
realização de manutenção em condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo 
menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização de trabalho em 
altura. 

   

6. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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

 

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

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

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

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

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

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

7.7 A contratada poderá utilizar os produtos químicos necessários à 
realização do serviço, desde que estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes, sejam de primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens 
originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a 
quaisquer outros itens envolvidos no objeto desta contratação; 

7.8. Para a execução do serviço, a contratada poderá retirar as unidades 
condensadoras sobre as plataformas metálicas.  

7.9. A contratada deverá substituir, quando necessário, os parabolts e 
vergalhões de transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela 
completa segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos. 

7.10 A contratada deverá retirar a camada de tinta branca presente nas 
plataformas metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador 
de ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção 
contra a ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura 
em esmalte sintético branco. 

7.11. Caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos serviços 
de restauração e manutenção das plataformas externas deverão ser executadas pela 
contratada, a exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja oxidação 
comprometa a sua segurança. 

7.12. Para a execução do serviço, poderá ser necessária a remoção das 
unidades condensadoras que se encontram sobre as plataformas metálicas. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento. 

7.13. A contratada será responsabilizada por qualquer dano provocado 
às unidades condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou 
mesmo decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá 
que arcar com os prejuízos decorrentes destes danos. 
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7.14 A contratada deverá atender às exigências da NR-35 TRABALHO 
EM ALTURA, tais como: 

7.14.1 Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

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

7.14.4 Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

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

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

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

  

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1.  O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
8.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da sua 
assinatura. 

  

9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

  

10. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA 

10.1. A garantia mínima dos serviços é de 2 (dois) anos para a pintura e 
de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
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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, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

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

  

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

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

  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Responsáveis pela elaboração deste termo de referência: 
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                                        Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto 

Analista Judiciário especializado em Engenharia Civil 

         Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

  

                              Matthias Schmidt 

Estagiário da Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 
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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 0002502-70.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESTAURAÇÃO DE PLATAFORMAS DE SUPORTE 
DE CONDENSADORAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA _________.  
 

 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 restauração de 
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 19/2021, 
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, conforme 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material, 
conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 
19/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação 
divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 

 O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para a 
pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 
   Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), 
considerando a vigência contratual de 120 (cento e vinte) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, instaladas 
nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de Alagoas (TRE/AL) e 
que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a contratada 
deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor de ferrugem e 
finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá à 
contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o tratamento da 
estrutura seja executado em toda sua superfície. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização do serviço. 

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal 
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as 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. 
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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 SÉTIMA – 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 084621, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de XX de XXXX de 2021, no valor R$ 
XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT; 

b) Realizar a manutenção das plataformas metálicas sempre com a 
otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da sustentabilidade; 

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

d) Executar os serviços obedecendo, rigorosamente, às normas de 
segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

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

f) Utilizar, obrigatoriamente, fardamento, crachá e todo Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, de acordo com a norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 
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g) Utilizar produtos químicos necessários à realização do serviço, desde 
que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, que sejam de 
primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens originais de fábrica ou de 
comercialização, que não causem danos a pessoas ou a quaisquer outros itens 
envolvidos no objeto desta contratação; 

h) Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas metálicas, 
para a realização dos serviços, caso necessário;  

i) Substituir, quando necessário, os parabolts e vergalhões de 
transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela completa 
segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos; 

j) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas metálicas, 
efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador de ferrugem, aplicação 
de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção contra a ferrugem, e 
deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura em esmalte sintético 
branco; 

k) Executar, caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos 
serviços de restauração e manutenção das plataformas externas, a exemplo da 
substituição de trechos da estrutura cuja oxidação comprometa a sua segurança; 

l) Remover as unidades condensadoras que se encontram sobre as 
plataformas metálicas, para a execução do serviço, caso necessário. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento; 

m) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado às unidades 
condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou mesmo 
decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá que arcar 
com os prejuízos decorrentes destes danos; 

n) Atender às exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA, tais como: 

n.1) Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

n.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; 

n.4) Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

n.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

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

n.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. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
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 

 
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.  
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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 - 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 SÉTIMO - 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 OITAVO - 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 NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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 DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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 DEZENOVE - 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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
                      A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

 
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 
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 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° 19/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento 
SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
 Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 

atenderá ao disposto no parágrafo anterior, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

 E por 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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 21 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021

 

PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 08 de julho de 2021
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

                 Horário de Abertura: 14 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
por intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem
interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação
de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de
restauração em plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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1.1.                              O presente Pregão tem por objeto a 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 neste edital e seus anexos.
 
1.2.                         Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090.
 
1.3.                              Os serviços deverão ser realizados em horário comercial,
salvo orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada
mediante prévio aviso.
 
2 – DOS PRAZOS  
 
2.1.                        O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta)
dias, contados do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço.
 
2.2.                        O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte)
dias, contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.
 
2.3.                        O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois)
anos para a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes.
 
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:
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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:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.
3.5.                              A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer
condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
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4 – DA VISTORIA
4.1.                     As proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste edital poderão fazer uma visita prévia ao local onde será
executado o serviço, oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as
medidas, porém, não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos
serviços listados no Termo de Referência (Anexo I).
 
4.2.                     A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá
ser agendada na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, com a antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos
telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-0645.
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
5.1.                     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.

5.                               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.

5.3.                     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.
5.4.                     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.
5.5.                     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.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
 
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
6.1.                     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,
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encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de
habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e
senha.
6.3.                     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.
6.4.                     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.
6.5.                     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.
6.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar
ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema.
6.7.                     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.
6.8.                     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.
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1.                     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.

7.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta
vinculam a Contratada.

7. .                     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.

7.                      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.

7.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

7. 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.
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7.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos
estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais,
quando participarem de licitações públicas.

8. 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.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
8.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública,
por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.                      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.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8 . 3 .                     O sistema ordenará automaticamente as propostas
classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.                      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.

8.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços e
materiais.
 
8.6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando
o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

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

8.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não
poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não
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poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.9.                     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.
8.10.                   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.
8.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. 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.
8.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores,
o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. 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.
8.13.                   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.

8.          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.

8.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

8. .                   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.

8. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
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suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

8.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço global,
conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.
8.21.                   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.
8.22.                   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:
8.22.1. no país;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.22.4. 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.

8.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada
pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          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.

9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

10. 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.

8. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

9.                     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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9.                      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.

9.                     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.

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 104.510,00 (cento e
quatro mil e quinhentos e dez reais), que de modo algum, vinculam a
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços
inferiores.

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.

9.            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.

9.                      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.

 

9.                     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.

9.6.1. 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.

9.7.                     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,
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podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.
 

9.                      Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.

9.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.                    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 8.24.

9.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
10 – DA HABILITAÇÃO.
 

10. 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:

11. SICAF;
12. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.                   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.

11. 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.

12. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

13. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.                  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

10.                   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.
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10. .                   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.

10.5.1. 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;

10. 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.

11. 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.

10.6.                   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.
10.7.                   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.
 

10.                   Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.                   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.

 

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:
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10.10.1. Habilitação jurídica:

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.

10.10.2. 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;
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10.10.2.1. 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.
10.10.2.2. 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.

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
 
10.10.2.6. 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
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sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

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.

10.10.3. Qualificação técnica e profissional: 
 
 
10.10.3.1.      Para fins de comprovação técnica, 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 certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia ou Conselho
Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico), fornecido(s) 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.
 
10.10.3.2.       Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação ao
serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos -
CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em condicionadores de ar,
em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se
a utilização de cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento equivalente,
capaz de possibilitar a realização de trabalho em altura.
 
10.11.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação
fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
 
10.12.       Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um
laudo emitido por profissional da área de Segurança do Trabalho, que
comprove a segurança dos equipamentos e procedimentos a serem seguidos
pela empresa durante todo o período de execução dos serviços.
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.                   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:

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 do item;
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4. conter os preços unitário e total do item.
11.                   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.

11.3.                   Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.                   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).

11.4.1. 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.

11.                   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.

11.                   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.

 

11.                   As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

12 - DOS RECURSOS.
 

12.                   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.

12.                    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.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. 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
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começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.                  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
13.1.                   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.
13.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. 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.
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
 

14.                   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.

14.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento
licitatório.

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

15.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a
abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este
Edital.

15.2.                   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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.
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15. .                   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.

15.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data
para a realização do certame.

15.                   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.

15.6.                   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.

15.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no certame.

15.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
15.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão
divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.
16 – DA CONTRATAÇÃO
 
16.1.                      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.
 
16.2.                      Homologada a licitação, a Administração convocará, por
escrito, o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
 
16 .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.
 
16.4.                      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.
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO
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17.1.                       A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de
Contratos (SEGEC) e a Fiscalização pela Seção de Manutenção e
Reparos (SMR).
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
18.1.                            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

 
j) cometer fraude fiscal.
 
18.2.                       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.
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18.2.1.           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.
 
18.3.                       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.
 
18.4 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 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.
 
18.4.1.    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.
 
18.4.2.          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.
 
18.4.3.      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.
 
18.4.4.          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.
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18.5.                       O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
18.6.                       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.
 
18.7.                       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.
 
18.8.                  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.
 
18.9.                       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.
 
18.10.                     O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado.
 
18.11.                     O período de atraso será contado em dias corridos.
 
18.12.                     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.
 
18.12.1. 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.
 
18.13.                     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.
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18.14.                     Os atos administrativos de aplicação das sanções, com
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
 
19 - DO PAGAMENTO
 
19.1.                      O pagamento será efetuado mensalmente, através de
ordem bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de
Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em
até 10 (dez) dias após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser
entregue ao final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
 
19.2.                            Poderão ser descontados do pagamento os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
 
19.4.                      Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
19.5.                           O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de
cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade
com a legislação tributária vigente.
 
19.6.                           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.
 
19.7.                      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:
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
  365                             365
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
20.1.       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
Ele itora l; PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica).
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
21.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
22.1.                      As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato).
 
23 – DA GARANTIA CONTRATUAL
 
23.1.                      Para assegurar a execução do contrato, o licitante
vencedor deverá prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, da
Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo
d e 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.
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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.
 

2. 3.6.1.      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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
24.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
24.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
24.3.                   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.
24.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará
direito à contratação.
24.5.                   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.
24.6.                   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.
24.7.                   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.
24.8.                   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
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público.
24.9.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de
seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
24.10.             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.
 
24.11.             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.
 
24.12.             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.
 
24.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da
COMAP/Seção de Licitações e Contratos, no endereço especificado no item
24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br
e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
24.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.
 
24.14.             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, 22 de junho de 2021.
 
 

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

 
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO Nº

0908033.
Em 22 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
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S EC R E T A R I A
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 003775/21-00.11. Contrato nº 10/2021, celebrado entre o
Superior Tribunal Militar e LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI. OBJETO:
Fornecimento de baterias estacionárias para o nobreak do edifício-sede do STM. VALOR: R$
189.200,00. Programa de Trabalho 02.061.0566.4225.0001 0003 - REFOR. VIGÊNCIA:
22.06.2021 a 18.12.2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e Lei nº 8.666/1993. DATA DE
ASSINATURA: 22.06.2021. ASSINAM: José Carlos Nader Motta, Diretor-Geral, pelo
Contratante, e Ana Paula Vasconcellos Maingue, Sócia, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 18/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0043. Objeto: Aquisição de luvas de procedimento em látex e
em nitrilo de uso hospitalar e bolsa reservatório, através do Sistema de Registro de Preços.
O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte
maneira: a) Item 5 à empresa JB REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA
LTDA.; b) Itens 1, 2, 3 e 4 à empresa MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAIS MÉDICOS LTDA. OBS.: O item 6 foi cancelado por inexistência de proposta.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 22/06/2021)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2021/055. Objeto: Fornecimento de material odontológico, através do
Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 98. Edital: 23/06/2021 das 08h00
às 17h00. Endereço: Rua do Acre N. 80 Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00023-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/07/2021
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/06/2021) 90028-00001-2021NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/285. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de manutenção corretiva em persianas com lâminas em tecido, alumínio, PVC
e persianas tipo rolô, incluindo reposição de peças, bem como o fornecimento de novas
unidades, caso a manutenção torne-se desvantajosa economicamente, nas instalações dos
prédios ocupados por este E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 23/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004,
Centro - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00066-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 23/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 05/07/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/06/2021) 90028-00001-2021NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda ME.; Objeto:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para 01 (um) Eletrocardiógrafo
SE 300 B, Marca EDAN; Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/19;
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 027/2021; Crédito Orçamentário: Natureza
da Despesa: 3.3.90.39.17; Fonte de Recurso: 0100000000; Valor ANUAL do Contrato: R$
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); Data da assinatura: 17/06/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-
2021/00060; Contrato n.º TRF2-CON-2021/00022.

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

ESPÉCIE: Termo de Rescisão do contrato celebrado através da nota de empenho n.º
2020NE000820, entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a empresa JARDEL J
VIEIRA EIRELI.
OBJETO: Aquisição de lâmpadas e materiais elétricos, conforme constante do P.A. n.º TRF2-
EO F - 2 0 2 0 / 0 0 0 9 0 .
DA RESCISÃO: Fica rescindido, unilateralmente, o contrato celebrado, no valor de R$ 99,00,
com fulcro no artigo 77 e 78, inciso I c/c 79, inciso I, todos da Lei nº 8.666/93, diante das
informações que instruem os autos.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2021.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000247, emitida em 17/06/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Sustenta Comércio e Serviços EIRELI. Objeto: Aquisição de material de
consumo - manutenção e conservação dos veículos oficiais (Ata n.º 108/2020). 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$ 7.461,50 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta
centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00099.03.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000249, emitida em 17/06/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Sam Informática e Equipamentos EIRELI. Objeto: Aquisição de material de
consumo - caneta testadora (Ata n.º 0012/2021). Modalidade de Licitação: Lei nº
10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho Resumido: 168420. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
519,00 (quinhentos e dezenove reais). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00062.05.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 104/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
OBJETO: Renovação da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações,
criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116
e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 23/06/2021 a 23/06/2026. P.A. 0005355-
34.2019.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, em
18/06/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 11/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 11/2021 -
contratação de empresa especializada na prestação de serviço, sob demanda, de locação
de caçambas estacionárias, com destinação final de resíduos comuns, como os
provenientes de pequenas obras e serviços de jardinagem - foi deserto pela ausência de
apresentação de propostas.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 22/06/2021) 090031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2021; Processo 0000346-46.2020.6.02.8000; Partes:
União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, CNPJ nº 06.015.041/0001-
38 a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, CNPJ nº
20.279.762/0001-86; Objeto: cooperação dos partícipes no município de Maceió e
Arapiraca atendendo a demanda de acompanhamento e fiscalização das alternativas penais
aplicadas, viabilizando o auxílio à Justiça Especializada, ou seja, ao TRE/AL, na
operacionalização da execução da aplicação de penas e medidas alternativas, contribuindo
para o fortalecimento da política de alternativas penais e redução da população carcerária
no Estado de Alagoas, assim como atuar na prevenção das violências e criminalidade.
Vigência: 24 meses, a contar da data da sua assinatura (21/06/2021), podendo ser
prorrogado, se houver interesse das partes, mediante Termo Aditivo.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

11º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Proc. SEI nº 0002892-40.2021.6.02.8000; Fund.
Legal: art. 39 da Res. TRE/AL nº 15.787/2017, na CCT nº 2021/2021, no Decreto nº
9.042/2021 e na Cláusula Sexta do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa
ATIVA SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: repactuação com
base nos acréscimos nos valores das remunerações, do auxílio-alimentação e do auxílio-
funeral, reajuste do valor dos insumos e redução do valor do vale-transporte. Novo valor
mensal: R$ 21.682,56, a partir de janeiro/2021 e R$ 21.576,23, a partir de fevereiro/2021;
Assinatura: 22/06/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002502-70.2021. 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. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/06/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrde, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00019-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/07/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/06/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2017, para execução indireta de prestação de serviços.
PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Objeto:
Altera o preâmbulo do Contrato, para fins de substituição da razão social, que passa a ser
em nome da TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, CNPJ 08.273.364/0001-57, bem
como para inclusão de Anexo, que trata do cumprimento da Lei nº 13.709/2018, e ainda
altera a Cláusula Segunda do instrumento principal, para fins de prorrogação do Contrato
por mais 12 (doze) meses, para o período de 10.07.2021 a 09.07.2022. DATA DE
ASSINATURA: em 16/06/2021. Signatários: Francisco Valentim Maia, representante do
TRE/AP, e Luciano Rodrigo Weiand e Diego da Silva Gonçalves, representantes da
contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO Nº 7/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
10/06/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Este Pregão tem como objeto a
contratação de empresa especializada e autorizada pela ANATEL na prestação de
serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), sob as modalidades Local (VCI) e Longa
Distância Nacional (VC2 e VC3), com tecnologia digital e prestação de serviços de
comunicação de dados (internet), Plano Pós-Pago, CATSER comprasnet 26387, com
fornecimento de aparelhos celulares (estações móveis), acessos individuais, para
atender a necessidade do Tribunal Regional Eleitoral Total de Itens Licitados: 00001
Novo Edital: 23/06/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo
MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 23/06/2021 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/07/2021, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ROBERTO LOPES GALIZA
Pregoeiro

(SIDEC - 22/06/2021) 070003-00001-2021NE000118
SECRETARIA DO TRIBUNAL

R E T I F I C AÇ ÃO

Processo: PAD 3411/2021, publicado no DOU n. 113, de 18/06/2021, seção 3, pág. n.
134, onde se lê: "Termo de Acordo de Cooperação Técnica n. 01/2020", leia-se: "Termo
de Acordo de Cooperação Técnica n. 10/2021 - TRE/TO".
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hR[Ì QS\OiK_[MQS\Oj\K[LMRS\OVKOk\S_MSYOKOVKÔKaZ̀\MYORKl̀ [Y[LSVMYOYMIOYK̀ ÒYMmO
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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 junho de 2021.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 23/06/2021, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908611 e o código CRC 92B17164.

0002502-70.2021.6.02.8000 0908611v1
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DATA 08/07/2021 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

HORA 14:00 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Local Portal de Compras do Governo Federal EDITAL DO PREGÃO N.º 19/2021 – ELETRÔNICO

UASG 70011 PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000

CUST TOTAL 

COM BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES   90.000.00R$         

90.000.00R$         

SINAPI

REFERÊNCIA

O presente Pregão tem por objeto a 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 

Noventa Mil Reais

90.000.00R$               74209/001

VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO/ESPEIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

O presente Pregão tem por objeto a 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 neste edital e seus anexos.

UND 1.001.1

P
roposta E

M
P

R
E

S
A

 (0914771)         S
E
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ANTONIO JOSE SILVA 
GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO 
JOSE SILVA GUSMAO:51439042420 
Dados: 2021.07.08 14:52:22 -03'00'
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220513494/2020
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 Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: PE055916 PE RNP: 1813444935
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20200519816 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2020 Baixada em: 14/07/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI.

Contratante: Condomínio Ubatuba CPF/CNPJ: 40.813.826/0001-94
Endereço do contratante: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA Nº: 4546

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54440030

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 1.850,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA Nº: 4546

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54440030

Data de início: 20/05/2020 Conclusão efetiva: 02/07/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: Condomínio Ubatuba CPF/CNPJ: 40.813.826/0001-94

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO INSTALAÇÕES > #29269 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 42 - Execução de Obra Técnica 85.00 metro quadrado; 7 -
EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 42 - Execução de Obra Técnica 644.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 42 - Execução de Obra Técnica 85.00 metro quadrado;

Observações

serviços de manutenção  retiradas de entulhos; reforma de esquadrias de alumínio em vários pavimentos; pintura nas garagens, áreas comuns,
pavimentos e outros; serviços de manutenção, com impermeabilização de janelas, para retirada de vazamentos;Revisão elétrica com instalação de
lâmpadas e tomadas; Serviços hidro sanitários de recuperação de tubos e conexões em pias e banheiros; Serviços diversos 

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2220513494/2020
14/07/2020, 16:35

za04D

A CAT é válida em todo o território nacional. 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 CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: za04D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/08/2020, às 18:15.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/08/2020, às 18:15.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220514248/2020
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 Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: PE055916 PE RNP: 1813444935
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20200524775 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/08/2020 Baixada em: 04/08/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI.

Contratante: revendedora de combustivel santa maria ltda CPF/CNPJ: 10.558.393/0001-07
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS CORREIA DE BRITO Nº: 1066

Complemento:  Bairro: SÍTIO NOVO

Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53110000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 6.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUÍS CORREIA DE BRITO Nº: 1066

Complemento:  Bairro: SÍTIO NOVO

Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53110000

Data de início: 13/07/2020 Conclusão efetiva: 22/07/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: revendedora de combustivel santa maria ltda CPF/CNPJ: 10.558.393/0001-07

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
EDIFICAÇÕES > #29644 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 42 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO
CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30226 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO 42 - Execução de Obra Técnica
250.00 metro quadrado;

Observações

Reparo coberta com 250 m² com pintura geral, pintura de 5 bombas de combustível  Pintura de colunas  Pintura de filtro de combustíveis Revisão
elétrica  Adesivação de indicativos de produtos, bombas de combustíveis, colunas e filtros. Substituição de luminárias em LED  

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2220514248/2020
04/08/2020, 10:29

8ZZAZ

A CAT é válida em todo o território nacional. 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 CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 8ZZAZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/08/2020, às 18:12.
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220514583/2020
Emissão: 26/07/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: a4Zw1

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: 1813444935

CPF: 514.390.424-20

Endereço: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA, 4546, apt  503, CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, 54440030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/07/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 22/07/2014

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.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: a4Zw1
Impresso em: 06/08/2020 às 18:13:32 por: adapt, ip: 181.221.127.178
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220514641/2020
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 Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: PE055916 PE RNP: 1813444935
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20200521661 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/07/2020 Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI.

Contratante: condominio malibu CPF/CNPJ: 01.250.789/0001-00
Endereço do contratante: AVENIDA rua jose nunes da cunha Nº: 4463

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 4.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA rua jose nunes da cunha Nº: 4463

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430000

Data de início: 17/07/2020 Conclusão efetiva: 25/07/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: condominio malibu CPF/CNPJ: 01.250.789/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 42 - Execução de Obra Técnica 456.00 metro quadrado;

Observações

Pintura geral paredes, teto, áreas comuns, varanda, banheiros das  partes interiores e exteriores do prédio, pisos garagem, marcação de vagas com
pintura  especifica, serviços de gesso em paredes em áreas comuns.

Informações Complementares

O atestado está registrado para o período iniciado conforme indicado na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2220514641/2020
05/08/2020, 11:53

6z3cD

A CAT é válida em todo o território nacional. 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 CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 6z3cD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/08/2020, às 18:08.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Certidão DOCUMENTOS TECNICOS 01 (0914777)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 442



Página 2/2

C
er

tid
ão

 n
º 

22
20

51
46

41
/2

02
0

06
/0

8/
20

20
, 1

8:
08

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 6
z3

cD
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 0

5/
08

/2
02

0 
e 

co
nt

ém
 1

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l d
e 

E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

e 
P

er
na

m
bu

co
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 n
º 

22
20

51
46

41
/2

02
0,

 e
m

iti
da

 e
m

05
/0

8/
20

20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 06/08/2020, às 18:08.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

Certidão DOCUMENTOS TECNICOS 01 (0914777)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 443



Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200562774

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI. Registro: 0000664839-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: JUNGI IWATA CPF/CNPJ: 045.456.394-96

ESTRADA DO MONJOPE Nº: KM 07

Complemento: Bairro: MONJOPE

Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53645335

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.492,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 12/11/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Serviço concluido

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DO MONJOPE Nº: KM 07

Complemento: Bairro: MONJOPE

Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53645335

Data de Início: 11/11/2020 Previsão de término: 13/11/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: JUNGI IWATA CPF/CNPJ: 045.456.394-96

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 32,00 m²

5. Observações

Instalação de tanque aéreo com capacidade de 15 m³ 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

JUNGI IWATA - CPF: 045.456.394-96

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 11/11/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302862265

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: YBa6w
Impresso em: 12/11/2020 às 14:13:40 por: , ip: 170.239.108.241

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200567712

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI. Registro: 0000664839-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO CPF/CNPJ: 26.989.715/0037-13

RUA CONSELHEIRO PORTELA Nº: 531

Complemento: Bairro: AFLITOS 

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020041

Contrato: Não especificado Celebrado em: 24/11/2020

Valor: R$ 49.997,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/12/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Serviços concluídos 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CONSELHEIRO PORTELA Nº: 531

Complemento: Bairro: AFLITOS 

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020041

Data de Início: 30/11/2020 Previsão de término: 30/12/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO

CPF/CNPJ: 26.989.715/0037-13

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 597,48 kg

5. Observações

Serviço de execução de compartimentação dos SHAFTS de climatização e de elétrica dos pavimentos G1 ao 8º Pavimento no Imóvel da procuradoria
Regional do Trabalho

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0037-13

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 04/12/2020 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8302870429

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: x3W0z
Impresso em: 24/12/2020 às 17:49:27 por: , ip: 181.221.127.178

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE 

SILVA GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.05.12 19:57:35 -03'00'
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2020200154220

1ª Via - CONTRATADO

INICIAL

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO
1813444935

2020108180

ENGENHEIRO CIVIL

-
-

NENHUMA

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - 51439042420

BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA - 09572680000192

R$233,94 R$233,9428/09/2020 28078570000919874

BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA 09572680000192
AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA

S/N- VILA MILITAR

RIO DE JANEIRO RJ 21615000

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO-

29 EXECUCAO DE OBRA
31 EXECUCAO DE SERVICO TECNICO
11 CONCRETAGEM
60 REFORMA
94 PINTURA
8 ALVENARIA
128 REDE ELETRICA

85,00 m2 -

25/09/2020 05/10/2020

25/09/2020

R$ 21.000,00

COMERCIAL

Proprietário:  BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA CPF/CNPJ:   09572680000192

SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES INTERNA COM JATO DE ALTA PRESSÃO  DE AR E ÁGUA, COM UTILIZAÇÃO DE 
DETERGENTE LÍQUIDO E SABÃO NEUTRO, EM TANQUE DE COMBUSTÍVEIS AÉREO, SERVIÇO DE PINTURA COM ZARCÃO MA
RÍTIMO, COM DUAS DEMÃO EM CHAPA GALVANIZADA,  SOBRE    TANQUE  AÉREO  PARA  COMBUSTÍVEL  COM CAPACID
ADE  DE  30.000, SERVIÇO  DE  APLICAÇÃO  DE  RÉGUA  GRADUADA  ADESIVADA    COM  ESCALA   NUMÉRICA   
 DE  MEDIÇÃO  PARA  COMBUSTÍVEL  EM  TANQUE  AÉREO , SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO  PARA BASE DE PROTEÇÃO CO
NJUNTO DE CAIXAS DE POLIETILENO SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM ALVENARIA, MEDINDO 3,85M COMPRIMENTO X 
1,15M DE LARGURA X 80CM PROFUNDIDADE, COM TIJOLO MACIÇO DEITADO, COM TRAÇO DE MASSA 1:3,  CHAPISCADO

AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA
S/N- VILA MILITAR

RIO DE JANEIRO RJ 21615000

 Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a 
 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, 
 expressamente, as partes declaram concordar. 
 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.
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2020200154220

2ª Via - CONTRATANTE

INICIAL

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO
1813444935

2020108180

ENGENHEIRO CIVIL

-
-

NENHUMA

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - 51439042420

BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA - 09572680000192

R$233,94 R$233,9428/09/2020 28078570000919874

BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA 09572680000192
AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA

S/N- VILA MILITAR

RIO DE JANEIRO RJ 21615000

PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO-

29 EXECUCAO DE OBRA
31 EXECUCAO DE SERVICO TECNICO
11 CONCRETAGEM
60 REFORMA
94 PINTURA
8 ALVENARIA
128 REDE ELETRICA

85,00 m2 -

25/09/2020 05/10/2020

25/09/2020

R$ 21.000,00

COMERCIAL

Proprietário:  BASE ADMINISTRATIVA DE BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA CPF/CNPJ:   09572680000192

SERVIÇO DE LIMPEZA EM SUPERFÍCIES INTERNA COM JATO DE ALTA PRESSÃO  DE AR E ÁGUA, COM UTILIZAÇÃO DE 
DETERGENTE LÍQUIDO E SABÃO NEUTRO, EM TANQUE DE COMBUSTÍVEIS AÉREO, SERVIÇO DE PINTURA COM ZARCÃO MA
RÍTIMO, COM DUAS DEMÃO EM CHAPA GALVANIZADA,  SOBRE    TANQUE  AÉREO  PARA  COMBUSTÍVEL  COM CAPACID
ADE  DE  30.000, SERVIÇO  DE  APLICAÇÃO  DE  RÉGUA  GRADUADA  ADESIVADA    COM  ESCALA   NUMÉRICA   
 DE  MEDIÇÃO  PARA  COMBUSTÍVEL  EM  TANQUE  AÉREO , SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO  PARA BASE DE PROTEÇÃO CO
NJUNTO DE CAIXAS DE POLIETILENO SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO EM ALVENARIA, MEDINDO 3,85M COMPRIMENTO X 
1,15M DE LARGURA X 80CM PROFUNDIDADE, COM TIJOLO MACIÇO DEITADO, COM TRAÇO DE MASSA 1:3,  CHAPISCADO

AVENIDA GENERAL BENEDITO DA SILVEIRA
S/N- VILA MILITAR

RIO DE JANEIRO RJ 21615000

 Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a 
 Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, 
 expressamente, as partes declaram concordar. 
 Acessibilidade:Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.
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GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.03.31 12:57:45 -03'00'

Certidão DOCUMENTOS TECNICOS 01 (0914777)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 448



����������	
��������������
������������
�����	������
��� !"�#����$������%�&�'�����("$$)�
���*����+��
�����,
+�
*'����	+'�
�&�����-�'
&�.��)�,	�-, 	���/0�	�1�2,�345/67�-,898(9�("$8:;<;=;>?�@�ABCDE�C�FBG�HIJ��JEKLHMLNM�OMPQ�PNRSK�TUPVWMXYZ[\]̂_̀]abccb]de\fgLTgLhgNAM�iNSNRj�gLTgLhgNAM�kg�PgTUAKLlK�kM�HAKmKRhM nopf�q�rssstrunvwbcZ̀]f�gxuut�y��gz@�k�{EC�{E�iE�|}�|E~]dZ̀eZedZvfVNLgANMP�kg�mMV�OKAkNV�PK ~p��~op�fxq@xxu@qyx�xxx��zxAMkMSNK�AMk��g�qq o�f̂P�L~]�_\v�vdZ]f �eb̀̀]fPNHNM�mML�NV~b�e�vfmMV�OKAkNV ��f�g ~�pfuu�rxxxx~]dZ̀eZ]fL�E�BCDBJ���J�{E ~v\v�̀e�]̂v�f�t�xs�zxz��e\]̀fA���@uxxjxx Xb_]̂�v̂�]dZ̀eZedZvf�BCCE��O�}�{�J��{B�k�}B�|E��}�F�{E���]̂�dcZbZ[�b]de\fM�|}EC�bZ[e��]fmKN�K�kg�KAH�Zvd�b�]fPNV� �eZê�ê�]\b�bZe��]frx�xs�zxz� �eZê�]̂�Zvd�b�vdZ]f�]Zb�]fiMLiRUPWM�kK�MmAK�PgASNlMr@�k�{EC�{��M�}��PB}F��EAMkMSNK�AMk��g�qq o�f̂P�L~]�_\v�vdZ]f �eb̀̀]fPNHNM�mML�NV~b�e�vfmMV�OKAkNV ��f�g ~�pfuu�rxxxx�eZê�v̂�dY�b]fzx�xs�zxz� p̀v�bc�]̂�v̂Z�̀�bd]fzr�xs�zxz� ~]]̀�vde�eĉ�v]ẁ�ab�ecfxj�x~ �bw]f̂L�E�gCDBJ���J�{E�bde\b�e�vfiE¡B}J��G�p̀]_̀bvZ�̀b]fVNLgANMP�kg�mMV�OKAkNV�PK ~p��~op�fxq@xxu@qyx�xxx��zxs@�K|�F�{�{B�HIJ��J�¢£̂¤̂�\e�]̀e��] ¥[edZb�e�v �db�e�v¦§̂¤̂p̀]̈vZ]̂©̂~ªo�Xn�«¬ª̂~���̂©̂�o�X��«®��̂��̂pn���o«¬ª̂�̂~ª���X�̂�̂�o~̄ o��ª©̂°¢±²±²̂¤̂��̂pn���o«¬ª̂�̂~ª���X�̂�̂�o~̄ o��ª̂�̂p³o�~ª £¦§́µ§ �¶u@�M�CB}F��·BCp̀]̈vZ]̂�v̂~]��eZv̂ê�d�̧d�b]̂¤̂p~�y@�kBJG�}��·BC¤̂~\�[c[\ê~]�_̀]�bcc ̀bef̂¥[e\¹[v̀�̂]da\bZ]̂][̂\bZYwb]̂]̀bwbde�]̂�]̂_̀vcvdZv̂�]dZ̀eZ]́̂�v�̂�]�]̂c[êbdZv̀_̀vZe��]̂][̂vºv�[��]́̂cv̀�̂̀vc]\�b�]̂_]̀è�bZ̀ewv�́ �̂v̂e�]̀�]̂�]�̂êvb̂d]±̂»±¼§µ́̂�v̂¶¼̂�v̂cvZv��̀]̂�v̂¢»»²́̂_]̀�̂vb]̂�]̂~vdZ̀]̂�v̂�v�be��]̂v̂�̀�bZ̀ewv�̂¤̂~��̂�bd�[\e�]̂e]̂~̀ve¤p�́d]ĉZv̀�]ĉ�]̂̀vc_v�Zb�]̂̀vw[\e�vdZ]̂�v̂è�bZ̀ewv�̂¹[v́̂vº_̀vcce�vdZv́̂eĉ_èZvĉ�v�\èe�̂�]d�]̀�è¤̂�v�\è]̂¹[v̂vcZ][̂�[�_̀bd�]̂eĉ̀vẁeĉ�v̂e�vccb�b\b�e�v̂_̀v�bcZeĉdeĉd]̀�eĉZ��db�eĉ�ê��oX́d̂ê\vwbc\e��]̂vc_v�Yab�êv̂d]̂�v�̀vZ]̂d±£¶»²�¶§§½±�@�g�|�{�{B�{B�iG�CCBo¬ª̂ªpX�oX�q@�KCC���|�}�C�v�\è]̂cv̀v�̂�v̀�e�vb̀eĉeĉbda]̀�e�¾vĉe�b�e¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿́̂¿¿¿¿¿¿¿¿̂�v̂¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿̂�v̂¿¿¿¿¿¿¿¿^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂]�e\̂̂̂^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂�eZe KLHMLNM�OMPQ�PNRSK�TUPVWM���i��À�u�s@rtx@szs�zxVNLgANMP�kg�mMV�OKAkNV�PK���iL�OÀ�xq@xxu@qyx�xxx��zxt@�N��E}¡��·BCÁ̂~]da]̀�v̂�̀Z±̂½�̂�ênvc]\[��]̂¢§¶£�¶§§»f̂ª̂ v̀wbcZ̀]̂�ê�nX̂vavZb�e¤cv̂e_ ĉ]̂cv[̂�e�ecZ̀]̂d]̂cbcZv�êv\vZ̀Âdb�]̂�]̂~n��̂v̂]̂ v̀�]\Ãb�vdZ]̂�]�e\]̀�̂]̀ v̀c_]d�vdZv�x@�S�GE}�e\]̀�̂ê�nXfA��qqj�q nvwbcZ̀e�êv�fzt�xs�zxz� �e\]̀_̂ew]fA��qqj�q o]cc]̂oÄ�v̀]fqrxrrrttsr�̂e[ZvdZb�b�e�v̂�vcZê�nX̂_]�v̂cv̀�̂v̀bab�e�êv�f̂ÃZZ_f���̀ve¤_v±cbZe�±�]�±�̀�_[�\b�]́̂�]�̂ê�Ãe�vf̂ÅÆ§£º��_̀vcc]̂v�f̂¼§�§½�¶§¶¢̂Çĉ¶¢f£¢f¢½̂_]̀f̂̂́b_f̂¢»¢±¢µ»±¢§µ±¢»§ÈÈÈ±�̀ve_v±]̀w±�̀ �̀ve_vÉ�̀ve_v±]̀w±�̀Xv\f̂̂Ê¦¢Ë̂¼½¶¼¤½¼¦¼ �eºf̂̂Ê¦¢Ë̂¼½¶¼¤½¼¦¼ )�,	�-,~]dcv\Ã]̂nvwb]de\̂�v̂�dwvdÃèbev̂�ẁ]d]�bê�v̂pv̀de��[�]ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.04.30 21:53:11 -03'00'

Certidão DOCUMENTOS TECNICOS 01 (0914777)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 449



Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20210607688

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: IONE PEREIRA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 04.244.825/0001-02

RUA MANOEL JAIME DE MOURA NETO Nº: S/N

Complemento: Bairro: LIMOEIRO

Cidade: LIMOEIRO UF: PE CEP: 55700000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 17/03/2021

Valor: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 19/03/2021 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA MANOEL JAIME DE MOURA NETO Nº: S/N

Complemento: Bairro: LIMOEIRO

Cidade: LIMOEIRO UF: PE CEP: 55700000

Data de Início: 18/03/2021 Previsão de término: 22/03/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: IONE PEREIRA DE ARAUJO CPF/CNPJ: 04.244.825/0001-02

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
> #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

1.467,20 m2

5. Observações

Projeto de Combate a Incêndio -PCI

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

IONE PEREIRA DE ARAUJO - CNPJ: 04.244.825/0001-02

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 18/03/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303266632

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 3DB0D
Impresso em: 19/03/2021 às 16:42:54 por: , ip: 170.239.108.241

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco

ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.03.19 16:44:38 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200528619

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: MUNDIAL OBRAS DE ALVENARIA EIRELI - EPP. Registro: 0000598208-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: 14 batalhão de infantaria motorizada CPF/CNPJ: 09.645.528/0001-92

TRAVESSA GENERAL MANUEL RABELO Nº: s/n

Complemento: Bairro: SOCORRO

Cidade: JABOATÃO GUARARAPES UF: PE CEP: 54160350

Contrato: Não especificado Celebrado em: 07/08/2020

Valor: R$ 31.361,04 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 30/11/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: final de serviços

3. Dados da Obra/Serviço

TRAVESSA GENERAL MANUEL RABELO Nº: s/n

Complemento: Bairro: SOCORRO

Cidade: JABOATÃO GUARARAPES UF: PE CEP: 54160350

Data de Início: 07/08/2020 Previsão de término: 14/08/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: 14 batalhão de infantaria motorizada CPF/CNPJ: 09.645.528/0001-92

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29643 - REFORMA 30,00 m³

42 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 -
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

30,00 m³

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 30,00 m³

42 - Execução de Obra Técnica > MECÂNICA APLICADA > #29421 - MONTAGEM 30,00 m³

5. Observações

Serviço de substituição e instalação de conexões do tipo bucha de redução roscável em tanque de aéreo de combustível. Serviço  de  substituição  do 
medidor  volumétrico  eletrônico e Analógico em bombas de combustíveis e aplicação de  régua  graduada  adesivada    com  escala   numérica    de 
medição  para  combustível  em  tanque  aéreo  com capacidade de  15 m³ e 30 m³. Serviço de limpeza em superfícies interna com jato de alta pressão
de ar e água, com utilização de   detergente líquido e sabão neutro, em tanque de combustíveis aéreo com capacidade de 15.000 litros.  Serviço de
pintura com zarcão marítimo, com duas demão em chapa galvanizada,  sobre    tanque  aéreo  para  combustível  com capacidade  de  30.000  litros.
Serviço de instalação  de válvula respiratória  got-foo de 2` em aço inox,  para  expansão  de  suspiro  de  tanque  aéreo  de  combustível. fornecimento
e mão de obra inclusa com pintura e acabamento. 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9zC8a
Impresso em: 01/01/2021 às 21:44:57 por: , ip: 181.221.127.178

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200528619

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

14 batalhão de infantaria motorizada - CNPJ: 09.645.528/0001-92

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 07/08/2020 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8302662018

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 9zC8a
Impresso em: 01/01/2021 às 21:44:57 por: , ip: 181.221.127.178

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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GUSMAO:51439042420

Assinado de forma digital por ANTONIO JOSE SILVA 

GUSMAO:51439042420 

Dados: 2021.02.19 12:02:30 -03'00'
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO

Nº PE20200562774

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI. Registro: 0000664839-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: JUNGI IWATA CPF/CNPJ: 045.456.394-96

ESTRADA DO MONJOPE Nº: KM 07

Complemento: Bairro: MONJOPE

Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53645335

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.492,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 12/11/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Serviço concluido

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA DO MONJOPE Nº: KM 07

Complemento: Bairro: MONJOPE

Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53645335

Data de Início: 11/11/2020 Previsão de término: 13/11/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: JUNGI IWATA CPF/CNPJ: 045.456.394-96

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 32,00 m²

5. Observações

Instalação de tanque aéreo com capacidade de 15 m³ 

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

JUNGI IWATA - CPF: 045.456.394-96

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 11/11/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8302862265

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: YBa6w
Impresso em: 12/11/2020 às 14:13:40 por: , ip: 170.239.108.241

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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JUNGI IWATA 

ESTRADA DO MONJOPE 

CPF – 045.456.394-96 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  

LOCAL DOS SERVIÇOS: 

 

ESTRADA DO MONJOPE     – CEP: 53645-335           IGARASSU – PE   KM 07 

PERIODO DE REALIZAÇÃO:                           11-11-2020      À     12-11-2020                     

 

ESTATUS DO SERVIÇO:        CONCLUIDO          

DADOS DO CONTRATANTE     PESSOA JURIDICA  

 

JUNGI IWATA                                                                           CPF – 045.456.394-96 

 

____________________________________________________________________ 

DADOS DA CONTRATADA      PESSOA JURIDICA  

A J SILVA GUSMÃO EIRELI                      CNPJ      36.902.042.0001-65 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NOME - Antonio Jose Silva Gusmão         TITULO PROFISSIONAL – ENGENHEIRO CIVIL 

RNP-1813444935                                        REGISTRO NO CREA – PE 055916 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS  

 

Instalação de tanque de combustível com capacidade de 15 m3 
 

 

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos 

serviços solicitados, pelo que declaramos apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que 

a desabone. 

 

Jaboatão, 13 de novembro de 2020. 

 

_______________________ 
      JUNGI IWATA 

    CPF 045.456.394-96 
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Estado de Pernambuco
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça de Pernambuco

Pesquisa das Varas de Fazenda Municipal e Estadual
Válido apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Jaboatão dos Guararapes

As certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) devem ser emitidas pelo interessado,

a partir do formulário disponível  no portal do PJE.TJPE.JUS.BR

Dados Pesquisados

Jaboatão dos GuararapesComarca:

A J SILVA GUSMAO EIRELI Nome:

Documento:

Filiação:

Data de nascimento:

Detalhes

Período da pesquisa: 01/12/1986 até 17/05/2021

Maioridade penal do requerente:

Dados Localizados

 Processos
___________________________________________________________________________

 Nada consta no ofício de distribuição da Fazenda Nada consta no ofício de distribuição da Fazenda

Data/Hora da Pesquisa: Jaboatão dos Guararapes, 17/05/2021 10:51

Romero Rangel Guedes Pereira

realizou a pesquisa no sistema

Kênia Beatriz Tenório P. Baía

Chefe Distribuição do Interior - Distribuidor de Jaboatão/Contador/ Avaliador

001Página
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220517238/2020
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 Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: PE055916 PE RNP: 1813444935
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: PE20200521661 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/07/2020 Baixada em: 23/07/2020

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI.

Contratante: condominio malibu CPF/CNPJ: 01.250.789/0001-00
Endereço do contratante: AVENIDA rua jose nunes da cunha Nº: 4463

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 4.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA rua jose nunes da cunha Nº: 4463

Complemento:  Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 54430000

Data de início: 17/07/2020 Conclusão efetiva: 25/07/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: condominio malibu CPF/CNPJ: 01.250.789/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 42 - Execução de Obra Técnica 456.00 metro quadrado;

Observações

Pintura geral paredes, teto, áreas comuns, varanda, banheiros das  partes interiores e exteriores do prédio, pisos garagem, marcação de vagas com
pintura  especifica, serviços de gesso em paredes em áreas comuns.

Informações Complementares

Atestado complementar ao atestado vinculado à CAT nº 2220514641/2020 emitida em 05/08/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2220517238/2020
24/09/2020, 13:09

yxC7z

A CAT é válida em todo o território nacional. 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 CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: yxC7z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516375/2020
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 Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: PE055916 PE RNP: 1813444935
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PE20200539941 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 11/09/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI.

Contratante: WR TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS EIRELI CPF/CNPJ: 21.011.141/0001-80
Endereço do contratante: RODOVIA PE-15 Nº: 120

Complemento:  Bairro: ARTUR LUNDGREN II

Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53416220

Contrato: Celebrado em: 08/08/2020
Valor do contrato: R$ 3.733,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-15 Nº: 120

Complemento:  Bairro: ARTUR LUNDGREN II

Cidade: PAULISTA UF: PE CEP: 53416220

Data de início: 08/08/2020 Conclusão efetiva: 10/08/2020

Finalidade: Comercial 

Proprietário: WR TRANSPORTE E LOGISTICA DE CARGAS EIRELI CPF/CNPJ: 21.011.141/0001-80

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29644 - CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS 42 - Execução de Obra Técnica 15.00 metro cúbico;
7 - EXECUÇÃO CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES > #30227 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 42 - Execução de Obra Técnica 15.00
metro cúbico;

Observações

Serviço de limpeza em superfícies interna com jato de alta pressão de ar e água, com utilização de   detergente líquido e sabão neutro, em tanque de
combustíveis aéreo com capacidade de 15.000 litros. Serviço de pintura com zarcão marítimo, com duas demão em chapa galvanizada,  sobre   
tanque  aéreo  para  combustível  com capacidade  de  15.000  litros.  Serviço  de  aplicação  de  régua  graduada  adesiva da    com  escala  
numérica    de  medição  para  combustível  em  tanque  aéreo  com capacidade de  15.000 Litros.  

Informações Complementares

As atividades desenvolvidas pelo profissional ficam limitadas às atribuições da modalidade da engenharia civil. Portanto, ficam excetuadas as
atividades de `Serviço de substituição e instalação de conexões de filtro de combustível para fluido contínuo de Diesel/Gasolina em tanque de
aéreo de combustível. `

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 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 2220516375/2020
15/09/2020, 11:13

76yC0

A CAT é válida em todo o território nacional. 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 CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
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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 de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516375/2020
Atividade concluída

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.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 76yC0
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220532201/2021
Emissão: 27/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: ZDxw3

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: 1813444935

CPF: 514.390.424-20

Endereço: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA, 4490, casa, CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, 54440030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/07/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 22/07/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FBV WYDEN

Data de Formação: 28/09/2020

Data Fim do Diploma: 03/11/2021

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.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZDxw3
Impresso em: 27/05/2021 às 14:41:37 por: adapt, ip: 152.235.180.169
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220532202/2021
Emissão: 27/05/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: w292d

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 Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A J SILVA GUSMÃO EIRELI - ME

CNPJ: 36.902.042/0001-65

Registro: 0000664839

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 25/11/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE
MADEIRA E ARTEFATOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; FABRICAÇÃO DE LETRAS,
LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE
GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CORONEL DARIO FERRAZ DE SA,, 960, CANDEIAS, JABOATÃO, PE, 54430090

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/06/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000066504DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: 1813444935

CPF: 514.390.424-20

Data Início: 22/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: w292d
Impresso em: 27/05/2021 às 14:46:53 por: adapt, ip: 152.235.180.169
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220532202/2021
Emissão: 27/05/2021

Validade: 30/07/2021

Chave: w292d

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 Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A J SILVA GUSMÃO EIRELI - ME

CNPJ: 36.902.042/0001-65

Registro: 0000664839

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 25/11/2020

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; COMÉRCIO VAREJISTA DE
MADEIRA E ARTEFATOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; FABRICAÇÃO DE LETRAS,
LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS;
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE
GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL;
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS
TEMPORÁRIAS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; DESIGN DE INTERIORES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; LIMPEZA EM
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA CORONEL DARIO FERRAZ DE SA,, 960, CANDEIAS, JABOATÃO, PE, 54430090

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/06/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000066504DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

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

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: 1813444935

CPF: 514.390.424-20

Data Início: 22/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: w292d
Impresso em: 27/05/2021 às 14:46:53 por: adapt, ip: 152.235.180.169
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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 Pernambuco

CREA-PE Nº 2220532201/2021
Emissão: 27/05/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: ZDxw3

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-PE.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Registro: 1813444935

CPF: 514.390.424-20

Endereço: RUA JOSÉ NUNES DA CUNHA, 4490, casa, CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE, 54440030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/07/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 22/07/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FBV WYDEN

Data de Formação: 28/09/2020

Data Fim do Diploma: 03/11/2021

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.

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

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZDxw3
Impresso em: 27/05/2021 às 14:41:37 por: adapt, ip: 152.235.180.169
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2021.
Sr. Chefe SMR
 
Segue anexo ao presente procedimento proposta e

documentos de licitante melhor classificado no pregão
19/2021, razão pela  qual solicitamos a análise da
conformidade  técnica, eventos:
1. 0914771
2. 0914777
3. 0914779
4. 0914784

Agradeço antecipadamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

1.  
2.  

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 08/07/2021, às 15:46, 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
0914788 e o código CRC 645094F8.

0002502-70.2021.6.02.8000 0914788v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2021.
Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0914788,

informamos que não identificamos, na documentação técnica
apresentada (0914777, 0914779 e 0914784), o cumprimento
da exigência contida no item 10.10.3.2. do Edital (0908033),
abaixo transcrito:

 
10.10.3.2.       Para fins de habilitação técnica das
licitantes, com relação ao serviço objeto deste
certame, serão exigidas Certidões de Acervo
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de
manutenção em condicionadores de ar, em fachadas
de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos,
comprovando-se a utilização de cadeira, rapel,
balancim, andaime ou equipamento equivalente,
capaz de possibilitar a realização de trabalho em
altura.

 
Dessa forma, devolvemos os autos para ciência e

demais providências necessárias.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/07/2021, às 10:17, 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
0915255 e o código CRC 35815250.
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Pregão Eletrônico

70011 .192021 .19637 .4575 .28726230

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00019/2021

Às 14:00 horas do dia 08 de julho 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 0002502-70.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00019/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. 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.. 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: 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.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 104.510,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

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
36.902.042/0001-65 A J SILVA

GUSMAO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 98.000,0000 R$ 98.000,0000 04/07/2021
10:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Pregão tem por objeto a 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 
Porte da empresa: ME/EPP

18.851.512/0001-27 OSMANRILSON
DE OLIVEIRA
RIOS

Sim Sim 1 R$ 104.510,0000 R$ 104.510,0000 08/07/2021
13:58:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 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 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 104.510,0000 18.851.512/0001-27 08/07/2021 14:00:00:550
R$ 98.000,0000 36.902.042/0001-65 08/07/2021 14:00:00:550
R$ 97.000,0000 36.902.042/0001-65 08/07/2021 14:27:52:383
R$ 94.000,0000 36.902.042/0001-65 08/07/2021 14:34:18:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

08/07/2021
14:06:59 Análise de propostas do item finalizada.
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Abertura 08/07/2021
14:10:01

Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

08/07/2021
14:33:29 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

08/07/2021
14:33:29

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance entre R$
97.000,0000 e R$ 104.510,0000.

Encerramento 08/07/2021
14:38:30 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

08/07/2021
14:38:30 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/07/2021
14:44:43

Convocado para envio de anexo o fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF:
36.902.042/0001-65.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/07/2021
14:47:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF:
36.902.042/0001-65.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

08/07/2021
14:51:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF:
36.902.042/0001-65.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

08/07/2021
14:52:53

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF:
36.902.042/0001-65.

Recusa de
proposta

09/07/2021
13:21:26

Recusa da proposta. Fornecedor: A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-65, pelo
melhor lance de R$ 94.000,0000. Motivo: não comprovou exigido no item 10.10.3.2. Para fins de
habilitação técnica das licitantes, com relação ao serviço objeto deste certame, Certidões de Acervo
Técnicos - CAT´s, fundamento no PARECER DA UNIDADE DE ENGENHARIA TRE/AL, TRANSCRITO NA
SESSÃO PREGAO 19/2021

Recusa de
proposta

12/07/2021
15:10:24

Recusa da proposta. Fornecedor: OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS, CNPJ/CPF: 18.851.512/0001-
27, pelo melhor lance de R$ 104.510,0000. Motivo: proposta recusada, licitante não anexou
documentos de qualificação técnica à proposta cadastrada, tampouco respondeu ao questionamento
do pregoeiro, em diligência, solicitando a devida comprovação, bem como, não respondeu ao
questionamento sobre a possibilidade de negociação de valores.

Cancelado no
julgamento

12/07/2021
15:17:42

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado, considerando que os licitantes deixaram de
apresentar documentos técnicos inerentes à habilitação, comprovando a execução de contratos
anteriores em ações idênticas ao objeto do presente certame.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 08/07/2021
14:00:00

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 08/07/2021

14:08:05
Srs.(as) Licitantes, realizada a análise prévia, dentro de instantes iniciarmos a fase

competitiva. Agradeço e boa sorte para todos.
Sistema 08/07/2021

14:10:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 08/07/2021

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 08/07/2021
14:33:29

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
97.000,0000 e R$ 104.510,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:38:29 do dia 08/07/2021.
Sistema 08/07/2021

14:38:30
O fornecedor da proposta no valor de R$ 104.510,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 08/07/2021

14:38:30
O item 1 está encerrado.

Sistema 08/07/2021
14:38:38

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 08/07/2021
14:40:42

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. Preliminarmente,
considerando a determinação do Edital e a Legislação do Pregão Eletrônico devemos
questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de

R$90.000,00, aguardamos resposta.
36.902.042/0001-

65
08/07/2021
14:41:45

sim senhor - aceito o valor solicitado - R$ 90.000,00

Pregoeiro 08/07/2021
14:44:02

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Agradeço. O valor negociado R$90.000,00 é compatível
com o estimado pela Administração, razão pela qual solicitamos o envio de sua proposta
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devidamente ajustada, contendo a descrição dos serviços a serem contratados, bem
como, toda documentação técnica necessária para avaliação da conformidade pela

Unidade de Engenharia deste Regional
Pregoeiro 08/07/2021

14:44:34
Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Considerando o prazo estipulado no edital,

convocaremos anexo, favor encaminhar em duas horas. Agradeço.
Sistema 08/07/2021

14:44:43
Senhor fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-65, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 08/07/2021

14:45:04
Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Anexo convocado. Aguardamos.

36.902.042/0001-
65

08/07/2021
14:46:47

ok, estou incluindo

Pregoeiro 08/07/2021
14:47:21

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Obrigado.

Sistema 08/07/2021
14:47:34

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-
65, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/07/2021
14:49:01

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, favor
aguarde um instante.

Pregoeiro 08/07/2021
14:50:54

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr.(a) Licitante, A PROPOSTA DEVERÁ VIR ASSINADA.

36.902.042/0001-
65

08/07/2021
14:50:58

OK, fico no aguardo Senhor

Sistema 08/07/2021
14:51:12

Senhor fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-65, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

36.902.042/0001-
65

08/07/2021
14:51:38

ok, assinarei digitalmente via certificado digital - desculpe favor abrir o anexo

Pregoeiro 08/07/2021
14:52:20

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - FAVOR REENVIAR. SIM É POSSÍVEL ASSINATURA
DIGITAL.

Pregoeiro 08/07/2021
14:52:30

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - ANEXO CONVOCADO.

Sistema 08/07/2021
14:52:53

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A J SILVA GUSMAO EIRELI, CNPJ/CPF: 36.902.042/0001-
65, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 08/07/2021
14:54:00

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Acuso o recebimento do arquivo, aguarde um instante.

Pregoeiro 08/07/2021
15:02:09

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr.(a) Licitante, visualizamos, da mesma forma, toda
documentação técnica, acervo, atestados, etc, anexadas no momento do envio da

proposta inicial. Pelo exposto, encaminharemos a documentação pertinente à Unidade de
Engenharia para avaliação de conformidade técnica. Faremos um intervalo na sessão,

RETORNAREMOS ÀS 16H e 30 minutos da presente data.
36.902.042/0001-

65
08/07/2021
15:04:34

OK, Senhor Pregoeiro agradecemos a gentileza das informações - ficamos no aguardo
obrigado

Pregoeiro 08/07/2021
16:33:00

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr.(a) Licitante, a Unidade Técnica solicitou um prazo
maior para análise, agora a pouco, razão pela qual suspenderemos o presente pregão
eletrônico. A sessão fica reagendada para amanhã às 13h. Agradeço, boa tarde e até

amanhã.
36.902.042/0001-

65
08/07/2021
16:33:45

OK, Sr. Pregoeiro - obrigado e tenha uma boa tarde

Pregoeiro 09/07/2021
13:01:03

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 09/07/2021
13:02:18

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr.(a)Licitante, boa tarde. Passaremos a transcrever o
pronunciamento da nossa Unidade de Engenharia que elaborou e traçou AS REGRAS

TÉCNICAS DO EDITAL E ANEXOS, esse TERMO DE REFERÊNCIA, segue:
Pregoeiro 09/07/2021

13:02:38
Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - "“Senhor pregoeiro, Em atenção ao Despacho PREG
0914788, informamos que não identificamos, na documentação técnica apresentada

(0914777, 0914779 e 0914784), o cumprimento da exigência contida no item 10.10.3.2.
do Edital (0908033), abaixo transcrito:

Pregoeiro 09/07/2021
13:02:58

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - 10.10.3.2. Para fins de habilitação técnica das
licitantes, com relação ao serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de

Acervo Técnicos - CAT´s com, no mínimo, a realização de manutenção em
condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos,

comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, andaime ou e
Pregoeiro 09/07/2021

13:03:37
Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - .....andaime ou equipamento equivalente, capaz de

possibilitar a realização de trabalho em altura.” É O PRONUNCIAMENTO
Pregoeiro 09/07/2021

13:04:06
Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr.(a) Licitante, reitero que o Edital é regra entre as

partes, princípio basilar da legalidade. O ordenamento apontado pela Unidade de
Engenharia deste Regional e contido no item 10.10.3.2 é irrefutável a sua apresentação
por parte de V.Sª. Os acervos anexados por V.Sª não demostram os pretensos serviços

objeto deste Pregão
Pregoeiro 09/07/2021

13:04:29
Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Dessa forma, sejamos objetivos. V.Sª tem condições,

na presente sessão, de anexar acervo técnico que atenda o exigido no item 10.10.3.4 do
Edital ? Reiterando SERVIÇOS COMPROVADOS DE manutenção em condicionadores de
ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a

utilização de cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento e
Pregoeiro 09/07/2021 Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - ......equipamento equivalente? Podemos solicitar
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13:04:56 anexo?
Pregoeiro 09/07/2021

13:06:27
Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Da mesma forma reitero, os acervos técnicos

apresentados por V.Sª demostram a capacidade técnica da empresa para serviços
divergentes do EXIGIDO. Não duvidamos do profissionalismo da empresa de V.Sª, mas o

julgamento da proposta NÃO PODE FUGIR DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL. V.Sª
POSSUI A COMPROVAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA O OBJETO PREGÃO?

36.902.042/0001-
65

09/07/2021
13:06:59

Sr. Pregoeiro - nas documentações enviadas na habilitação estão contidos todos os
acervos. logo para que esteja com esta redação dos andaimes ou equipamento

equivalente - já abrimos uma solicitação ao CREA - PE. onde precisaríamos de uma prazo
para que tal documento fosse entregue peloCREA-PE.

36.902.042/0001-
65

09/07/2021
13:10:02

OBS.: em um dos acervo já enviados - mostra os serviços realizados na fachada do
edifício malibu - onde o mesmo tem 9 andares - e também foi realizado serviços nos

chats ---- "pelo próprio serviço realizado não teria com ser feito sem balança - andaimes
e outros . Acredito que se eu tivesse a oportunidade de falar com o vosso departamento

de engenharia
36.902.042/0001-

65
09/07/2021
13:10:27

acredito que eles entenderiam

Pregoeiro 09/07/2021
13:12:18

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Da mesma forma reitero, os acervos técnicos
apresentados por V.Sª demostram a capacidade técnica da empresa para serviços

divergentes do EXIGIDO. Não duvidamos do profissionalismo da empresa de V.Sª, mas o
julgamento da proposta NÃO PODE FUGIR DAS REGRAS CONTIDAS NO EDITAL. A

UNIDADE DE ENGENHARIA FOI MUITO CLARA.
36.902.042/0001-

65
09/07/2021
13:12:52

falei com o CREA- PE - e o prazo para que este documento seja fornecido seria em media
de 15 dias peço a vossa compreensão.

Pregoeiro 09/07/2021
13:14:47

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Considerando que V.Sª ratificou que toda
documentação de habilitação técnica possível foi apresentada, e que a mesma não
obteve aprovação da Unidade de Engenharia não temos outra alternativa se não

RECUSAR A SUA PROPOSTA. O prazo solicitado NÃO guarda guarida nas REGRAS DO
EDITAL, compreendo o esforço.

36.902.042/0001-
65

09/07/2021
13:15:28

entendo o vosso esclarecimento porem apenas estou informando o que o CREA-PE me
informou obs.: inclusive já abrimos o reque mento de inclusão - caso queira eu lhe passo

Pregoeiro 09/07/2021
13:17:34

Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr. (a) Licitante, não obstante aos fatos e ações
tratados na presente sessão, deixo claro que o contraditório e a ampla defesa são

também princípios que os agentes públicos devem zelar. Pelo exposto, mantendo a sua
irresignação, em momento oportuno, podemos perfeitamente aceitar recurso, desde que

presentes os pressupostos processuais.
Pregoeiro 09/07/2021

13:19:01
Para A J SILVA GUSMAO EIRELI - Sr.(a) Licitante, fico triste pois sei da capacidade de

sua empresa demostrada nos acervos apresentados, mas não atendem de forma objetiva
o solicitado. Recusaremos a sua proposta. Bom final de semana.

36.902.042/0001-
65

09/07/2021
13:19:48

OK, obrigado pela atenção e fique com Deus

36.902.042/0001-
65

09/07/2021
13:22:53

uma última pergunta

36.902.042/0001-
65

09/07/2021
13:23:29

esta declaração pode ser dada pelo próprio cliente que fiz o serviço ????

Pregoeiro 09/07/2021
13:23:47

Srs.(as) Licitantes, considerando a proximidade do término do expediente deste
Regional, suspenderemos a presente sessão eletrônica, pois o EDITAL proíbe a

continuidade da sessão fora do horário de expediente. Agradeço a todos, retornaremos
no dia 12/07//2021. BOM FINAL DE SEMANA!

Pregoeiro 12/07/2021
14:30:49

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 12/07/2021
14:32:43

Para OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a próxima na
ordem de classificação. Com fundamento no Edital e na Legislação do Pregão Eletrônico
devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor

de R$90.000,00. Aceita?
Pregoeiro 12/07/2021

14:41:10
Para OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - Sr.(a) Licitante, considerando o silêncio de
V.Sª, o edital prevê a possibilidade da análise da proposta inicialmente cadastrada,

contudo, não visualizamos as certidões de qualificação técnica e respectivos acervos,
com registros da execução de serviços idênticos ao objeto do presente certame. V.Sª

possui as certidões de qualificação técnica necesárias?
Pregoeiro 12/07/2021

14:43:39
Para OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - Sr.(a) Licitante, V.Sª assume inteiramente o

ônus da perda de negócio por deixar de responder questionamentos do pregoeiro,
mensagens encaminhadas através chat de conversação. Favor responder, possui as

certidões? Aceita nossa contraproposta?
Pregoeiro 12/07/2021

14:46:10
Para OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - 6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as

operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS 5 de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo

sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 12/07/2021

14:48:07
Para OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - 10.10.3.2. Para fins de habilitação técnica das

licitantes, com relação ao serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de
Acervo Técnicos - CAT´s com, no mínimo, a realização de manutenção em

condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos
Pregoeiro 12/07/2021

14:52:32
Para OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - Sr.(a) Licitante, determino o prazo de 10

minutos para reposta, caso contrário vamos recusar a sua proposta por deixar de anexar
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documentos de habilitação no momento do cadastro da proposta, tampouco ter
respondido ao questionamento do pregoeiro relativo a referida comprovação técnica. A

responsabilidade de conexão é inteiramente de V.Sª, prevista Edital.
Pregoeiro 12/07/2021

14:54:26
Para OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - Sr.(a) Licitante, aguardo resposta.

Pregoeiro 12/07/2021
15:07:29

Para OSMANRILSON DE OLIVEIRA RIOS - Sr.(a) Licitante, passaram-se mais de 10
minutos sem qualquer manifestação de V.Sª, pelo exposto, a sua proposta será recusada

por deixar de anexar documentos de qualificação técnica previsto no item 10.10.3.2,
bem como deixar de responder ao questionamento do pregoeiro, conforme determinação

do edital, sobre a possibilidade de negociação.
Pregoeiro 12/07/2021

15:14:53
5.4. 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

Pregoeiro 12/07/2021
15:14:59

5.4. 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

Pregoeiro 12/07/2021
15:15:18

5.4. 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 d

Sistema 12/07/2021
15:17:42

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 12/07/2021
15:18:26

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/07/2021 às
15:39:00.

Pregoeiro 12/07/2021
15:18:32

5.4. 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

Pregoeiro 12/07/2021
15:18:35

5.4. 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

Pregoeiro 12/07/2021
15:18:46

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 6.3

Pregoeiro 12/07/2021
15:18:49

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 6.3

Pregoeiro 12/07/2021
15:19:02

5.4. 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

Pregoeiro 12/07/2021
15:19:06

5.4. 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

Pregoeiro 12/07/2021
15:19:18

6.5. 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.

Pregoeiro 12/07/2021
15:19:21

6.5. 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.

Pregoeiro 12/07/2021
15:19:43

5.4. 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

Pregoeiro 12/07/2021
15:19:59

6.5. 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.

Pregoeiro 12/07/2021
15:20:10

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 6.3
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

08/07/2021
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

08/07/2021
14:10:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

08/07/2021
14:38:38 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

08/07/2021
16:33:57

Previsão de reabertura: 09/07/2021 13:00:00; considerando a necessidade de analisar a
documentação técnica do licitante melhor classificado

Reativação 09/07/2021
13:00:03

Suspensão
administrativa

09/07/2021
13:24:53

Previsão de reabertura: 12/07/2021 14:30:00; SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA, EM RAZÃO
DO TÉRMINO DO EXEDIENTE DESTE REGIONAL

Reativação 12/07/2021
14:30:17

Abertura do prazo 12/07/2021
15:17:42 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

12/07/2021
15:18:26 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/07/2021 às 15:39:00.

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 15:40 horas do dia 12 de julho de 2021,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00019/2021 
 

Às 15:40 horas do dia 12 de julho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00019/2021, referente ao
Processo nº 0002502-70.2021, 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: 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.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 104.510,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

12/07/2021
15:17:42

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado, considerando que os licitantes
deixaram de apresentar documentos técnicos inerentes à habilitação, comprovando a
execução de contratos anteriores em ações idênticas ao objeto do presente certame.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2021.
Sr. Secretário de Administração.
 
Reporto-me  no presente para confirmar o fracasso

do pregão 19/2021, considerando que os dois únicos licitantes
não apresentaram a documentação de qualificação técnica
exigida no item 10.10.3.2:

" Edital 19/2021, item 10.10.3.2 - Para fins de
habilitação técnica das licitantes, com relação ao serviço
objeto deste certame, serão exigidas Certidões de Acervo
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção
em condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo
menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a utilização de
cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento
equivalente, capaz de possibilitar a realização de trabalho em
altura."

Seguem anexos ao presente procedimento
eletrônico a ata do pregão 19/2021, evento sei nº 0915892,  e
oTermo de Adjudicação/fundamento fracasso, evento sei
nº 0915893.

 
Respeitosamente. 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 12/07/2021, 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
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0915894 e o código CRC 2C356384.
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2021.
À Presidência,
 
Submeto os presentes autos à consideração

superior da Presidência, pedindo vênia para sugerir que sejam
homologados os atos do Pregoeiro, que declarou fracassado o
Pregão Eletrônico nº 19/2021, conforme assentado no
Despacho PREG (doc. 0915894).

Por oportuno, solicito que seja autorizada a
repetição do certame, devendo a Unidade requisitante
promover os necessários ajustes no Termo de Referência, com
o objetivo de afastar o risco de novo fracasso.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/07/2021, 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
0917602 e o código CRC B7603970.

0002502-70.2021.6.02.8000 0917602v1
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Autorização. Repetição. Certame licitatório.

 

Decisão nº 1570 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento do Senhor Secretário
de Administração no evento SEI 0917602, com fulcro nas
informações constantes no Despacho PREG SEI 0915894, noticiando
o fracasso do Pregão Eletrônico n° 19/2021, que tinha por objeto
a contratação de pessoa jurídica especializada para realização de
serviços de restauração em plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, HOMOLOGO os atos praticados pelo
Pregoeiro, nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000,
ao tempo em que AUTORIZO a realização de novo certame, com a
providência cautelar de se promover os necessários ajustes no Termo
de Referência, pela unidade requisitante, com o objetivo de afastar o
risco de novo fracasso do certame licitatório.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências administrativas
que se revelem necessárias ou recomendáveis à consecução do feito.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/07/2021, às 12:28, 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
0920130 e o código CRC 8F17E67E.

0002502-70.2021.6.02.8000 0920130v6
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2021.
 
À SLC, para as medidas necessárias à repetição do

certame, tendo em vista a Decisão nº 1570/2021 da
Presidência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2021, 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
0920989 e o código CRC CF552181.

0002502-70.2021.6.02.8000 0920989v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2021.
À SMR,
Para avaliar necessidade de eventual ajuste no

Termo de Referência, em face do Despacho PREG 0915894.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/07/2021, às 11:11, 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
0921382 e o código CRC 92877ED1.

0002502-70.2021.6.02.8000 0921382v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
Ao autor do termo de referência.
 
Senhor Audeir Medeiros,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para análise

do Despacho SLC 0921382 e continuidade do feito.
 
Cordialmente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 26/07/2021, 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
0922189 e o código CRC BC8E103B.

0002502-70.2021.6.02.8000 0922189v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2021.
À SLC.
 
Em atenção ao Despacho SLC 0921382,

informamos que não vislumbramos, em face do Despacho
PREG 0915894, necessidade de ajuste no Termo de
Referência, de modo que sugerimos a repetição do certame.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 03/08/2021, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925656 e o código CRC 7B5FC724.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3344//22002211  

 
PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 20 de agosto 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 contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração 
em plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no TRE/AL, com fornecimento de material, 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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 neste 
edital e seus anexos.  
 

1.2.  Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, 
CEP: 57051-090. 
 
1.3.  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio 
aviso. 

 
2 – DOS PRAZOS   
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2.1. O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
2.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial da União. 
 
2.3. O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para 
a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
 
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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. 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). 
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA VISTORIA 

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 

edital poderão fazer uma visita prévia ao local onde será executado o serviço, 

oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as medidas, porém, não serão aceitas 

reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Termo de Referência (Anexo I). 

 

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada 

na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-

0645. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

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

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

 

6.1.  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.  

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

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
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de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

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

6.7. 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. 

6.8. 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. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  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. 

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

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

7.6. 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. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

7.7.1. 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 
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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. 

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

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

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

8.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 
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8.10.  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. 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. 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.  

8.18. 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 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 104.510,00 (cento e 
quatro mil e quinhentos e dez reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  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. 

9.5. 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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. 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, 
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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. 

9.7.  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. 
 

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

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

classificação. 

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

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

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  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. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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), 
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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;  

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.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. 

 

10.10.2.4. 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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10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:  
 
 

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, 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 certificado(s) pelo Conselho Regional de 
Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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que comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços 
com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.2.  Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação 

ao serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de Acervo 
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em 
condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) 
pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização 
de trabalho em altura. 

 
10.11.   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, 
o licitante será declarado vencedor. 
 
10.12. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um laudo emitido 
por profissional da área de Segurança do Trabalho, que comprove a segurança dos 
equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela empresa durante todo o período de 
execução dos serviços. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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 do item; 

d) conter os preços unitário e total do item. 

11.2.  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. 

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

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

11.4.  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). 
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11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

11.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
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13.1.  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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  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 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

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

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1.  A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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; 
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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. 

 
18.2. 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. 
 

18.2.1. 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.  

 
18.3. 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. 
 
18.4 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 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. 
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18.4.1.    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. 

 
18.4.2. 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. 
 
18.4.3.  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. 
 
18.4.4.   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.  
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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.  
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9. 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. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13. 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. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7. 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; 
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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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  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° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
23 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
23.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

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

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

24.10. 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. 
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24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

24.14. 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, 04 de agosto 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 

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 edifício-sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas.  

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

  

2. JUSTIFICATIVA 

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

Trata-se de serviço que deve ser contratado urgentemente, pois há 
risco de desabamento de equipamentos, como evidenciado no Despacho SMR 0870555, 
constante do P.A. SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, 
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de 
Alagoas (TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema 
de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a 
contratada deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor 
de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá 
à contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o 
tratamento da estrutura seja executado em toda sua superfície. 

Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização 
do serviço. 

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

  

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

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

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

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

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

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

  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

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

5.2. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no 
Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como 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), fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui capacidade 
para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do 
objeto deste certame. 

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este 
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a 
realização de manutenção em condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo 
menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização de trabalho em 
altura. 

   

6. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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

 

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

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

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

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

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

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

7.7 A contratada poderá utilizar os produtos químicos necessários à 
realização do serviço, desde que estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes, sejam de primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens 
originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a 
quaisquer outros itens envolvidos no objeto desta contratação; 

7.8. Para a execução do serviço, a contratada poderá retirar as unidades 
condensadoras sobre as plataformas metálicas.  

7.9. A contratada deverá substituir, quando necessário, os parabolts e 
vergalhões de transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela 
completa segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos. 

7.10 A contratada deverá retirar a camada de tinta branca presente nas 
plataformas metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador 
de ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção 
contra a ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura 
em esmalte sintético branco. 

7.11. Caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos serviços 
de restauração e manutenção das plataformas externas deverão ser executadas pela 
contratada, a exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja oxidação 
comprometa a sua segurança. 

7.12. Para a execução do serviço, poderá ser necessária a remoção das 
unidades condensadoras que se encontram sobre as plataformas metálicas. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento. 

7.13. A contratada será responsabilizada por qualquer dano provocado 
às unidades condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou 
mesmo decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá 
que arcar com os prejuízos decorrentes destes danos. 
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7.14 A contratada deverá atender às exigências da NR-35 TRABALHO 
EM ALTURA, tais como: 

7.14.1 Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

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

7.14.4 Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

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

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

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

  

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1.  O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
8.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da sua 
assinatura. 

  

9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

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

  

10. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA 

10.1. A garantia mínima dos serviços é de 2 (dois) anos para a pintura e 
de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
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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, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

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

  

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

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

  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Responsáveis pela elaboração deste termo de referência: 
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                                        Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto 

Analista Judiciário especializado em Engenharia Civil 

         Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

  

                              Matthias Schmidt 

Estagiário da Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 
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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 0002502-70.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESTAURAÇÃO DE PLATAFORMAS DE SUPORTE 
DE CONDENSADORAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA _________.  
 

 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 restauração de 
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 34/2021, 
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, conforme 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material, 
conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 
34/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação 
divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 

 O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para a 
pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 
   Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), 
considerando a vigência contratual de 120 (cento e vinte) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, instaladas 
nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de Alagoas (TRE/AL) e 
que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a contratada 
deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor de ferrugem e 
finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá à 
contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o tratamento da 
estrutura seja executado em toda sua superfície. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização do serviço. 

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal 
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as 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. 
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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 SÉTIMA – 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 084621, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de XX de XXXX de 2021, no valor R$ 
XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT; 

b) Realizar a manutenção das plataformas metálicas sempre com a 
otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da sustentabilidade; 

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

d) Executar os serviços obedecendo, rigorosamente, às normas de 
segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

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

f) Utilizar, obrigatoriamente, fardamento, crachá e todo Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, de acordo com a norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 
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g) Utilizar produtos químicos necessários à realização do serviço, desde 
que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, que sejam de 
primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens originais de fábrica ou de 
comercialização, que não causem danos a pessoas ou a quaisquer outros itens 
envolvidos no objeto desta contratação; 

h) Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas metálicas, 
para a realização dos serviços, caso necessário;  

i) Substituir, quando necessário, os parabolts e vergalhões de 
transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela completa 
segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos; 

j) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas metálicas, 
efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador de ferrugem, aplicação 
de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção contra a ferrugem, e 
deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura em esmalte sintético 
branco; 

k) Executar, caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos 
serviços de restauração e manutenção das plataformas externas, a exemplo da 
substituição de trechos da estrutura cuja oxidação comprometa a sua segurança; 

l) Remover as unidades condensadoras que se encontram sobre as 
plataformas metálicas, para a execução do serviço, caso necessário. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento; 

m) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado às unidades 
condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou mesmo 
decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá que arcar 
com os prejuízos decorrentes destes danos; 

n) Atender às exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA, tais como: 

n.1) Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

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

n.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; 

n.4) Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

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

n.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

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

n.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. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
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 

 
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.  
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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 - 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 SÉTIMO - 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 OITAVO - 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 NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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 DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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 DEZENOVE - 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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
                      A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

 
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 
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 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° 34/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento 
SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
 Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 

atenderá ao disposto no parágrafo anterior, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

 E por 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 

Edital do PE nº 34/2021 (0926161)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 528



���������� ����	
�����������
��������������������������������� !�����������!�"����

#����$��%%%�&��'����
��&"��&�������"
��������!��������
���������������������� !�����������!�"����&��('��#��)�����
�������� !�����������!�* ���

��'���
��$� +,�-./, 0123451617189:;<=124;>?;@1A1B9CD4;39:9;EF671A9CD4G01=F7H9CD4 ������������I$�J$�K�

���������

�����
����
�L�"���������
 ����������������

M��
���
�!���"����

�����

N

M��������������������������O� !��������
���&,&-&�
�����������I��������������!�"����
�� �����������'�����P%%%&"��&�����'����Q

�����'��'������&

+��!'�����������������������

R�"�� -��	�+����
�O���

�������S-�T����M�M�T,+�� U������T+�V-W���+M	�,W���M�M�T,+����M����	,��

X���������������������� WY������������� Z��'�����+��������� ��������[����� X�����������!��

 ��"�� ���\������ M����]
��� T�������
�� �������Z��#���

WY���� ������� T����������������

����K��U�&���� X�
��� ���� � �

� � !̂�
�������������
� �

M_!��������������X� �
���
����
�� � �

,�̀���

 ��'������������� !������������!�"���� ��"!
����������� !�������� T���������������� !��������

�I��������

�������������
�������������M����� �����a������������!���������������

��������������I�������� �b����$�� M'����������� �b���J$��

M'��
#��+�c���
��������
��������'����'���
���W����
��

WY�-
������	������ -
������	������

U���� T+�V-W���+M	�,W���M�M�T,+����M����	,��

	����� M'��
#�

���WM���

�����
�������������� !������������!�"����

������������������

defghigijkelmnlonppeilqrhsmtuilnponutivtwimiloihilhnivtwijkelmnlpnhxtjeplmnlhnpgirhijkelnylzzl{efwn|lovigi}ehyipl~rnl
mkelproehgnl�plrftmimnpluefmnfpimehiplmelptpgnyilmnluvtyigtwijkeltfpgivimelfel�������lueyl}ehfnutynfgelmnlyignhtiv�l
mnliuehmelueyliplnponut}tuij�nplnluefmtj�nplippnfgimiplfelnmtgivlnlpnrplifn�ep�lll

����� ���� ����\�

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0926179)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 529



���������� ����	
�������������������������

��������   �!��"����
��!#�$!%������#
��&���������������������������!&�'"����&(������������������)����*��($����+�,����������� ���

��"%��
�����-.�*/0. 1234563789:6;6<7=>? ������������@��A����

���������
�����
����
�B�#�%�+�&�&�
��&�&��&���������
C$�
���
��%��#����

�����

D

E�#�� *��	�&���������

�������F*�G����C�C�G.-�� �H������G-�I*J���-C	�.J���C�C�G.-����C����	.��

JK�&��*��	 *��	

H���� G-�I*J���-C	�.J���C�C�G.-����C����	.��

JK�&����������� �L��
��&�����������

�

M�&�+�&�&��&����������� ���������&����������� ��������N������&�����������

����#��
�

���
����O
���
�

�G�"�&��&��������
�

���
$���
�

���
�����
�

-�$�#�&�
�

�
�+�&�
�

�����
��
�

�G��&����
�+
�

�-�#������&��������P�-�Q
�

������������"���

RSTU
V86W2X

Y?Z7[6Z7Z29Z2
:6;6<7=>?

\]9Z7
:6;6<7=>?

7̂87;<28_3<6;7 V̀ a2<?
T6<57=>?9S<57[
Z79:6;6<7=>?

S=>?

H����
���#��
C+���b
���

���c������ G��&����
�+
��
���������&���������d��N&�����������+�,�&������
���+�,�����&�����$�����&���������������"����P�
,�Q!!!

�����������
��%+����

e����+�,��

P�L�Q���"���&������
���"�
����%��#��f���!

���c� ����

*"���#�������
��
���&�!

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0926179)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 530



���������� ����	
��������������������������

����� ��!!!�"��#����
��"$�%"&������$
��'���������%������������������"'�(#����')�
�����*%�������#�����#���������"��'�$���������#���)+, ���

��#&��
�� �-./�012/ 345678497:;<4=4>7?@A ������������B �C DC�

���������

�����
����
�E�$�&���'�'�

-�'�'��'���������
F%�
���

��&��$����
�����

G

H�$�� 0��	�.����
�I%��

�������J0�K����F�F�K/.�� L������K.�M0N���.F	�/N���F�F�K/.����F����	/��

O�'���'�'��'����������� NP�'����������� Q��#��'��.��������� ��������R����� O�'��'���������

-��$�� ���+������ F����S
��� K��'����
�� �&�����Q����'�

NP�'��-������� K����'�����������

����D��L�"���� O�
���-���� � �

T�-��$�����%�'�C�(

�N��

� ������"��������U����"��V�W%���
�������%�'�CX

� O-��"��L�����U����"��V�W�
��#�����%�'�CX

� �

FY����������'����O� �
���
����
��

�

������K�����'����#����W.ZX [��
�"��
\��#�'��'�����
� ���
���
���R'�� ���
����
����'��

���"D��U�� � � �

�/&����������%�����'��F
$�
�����

�

/&]���

�
\��#��̂���	�����

.������

K����'��.������ /��$�#�'��.������ /������/��$�
�

N����
��

������'����
��������'��W.ZX NP�'����
�����

.����
�I%��������������������'����#���

�-Q�'��.����
�I%�� N�#� Q�
���

��L"C��"���B� /K���/��F�/�-.�_F�F� -����'�
���'��K�����

-�&����������%��$�����'���%����'�����������

-��#����������'��-�&����������%��$���� ��$�
'�������'��-�&������� K�������������'��-�&�������

�B��������

�-Q�'��.����
�I%�� N�#� Q�
���

���"CCD"+���B �N	.���-F.F�.���F���O���.�0J/

F#��
���.�\���
��������
��������#����#���
���N����
��

0	 	����� F#��
��

L���� ����� ����NF����+�

�����
�&���'�'��'��F'����

�����'�������
�&���'�'��'��F'���� -��R�'��'�������
�&���'�'��'��F'����

� ��' �B�������� � �� ��` �L �� ' `

abcdefdfghbijkilkmmbfinoepjqrfikmlkrqfsqtfjfilfefiekfsqtfghbijkimkeuqgbmijkiekmdfoefghbikviwwixbctkyilsfdfzbevfmi{oki
jhbimolbedki|miocqjfjkmirbcjkcmfjbefmijbimqmdkvfijkirsqvfdqtfghbiqcmdfsfjbicbi}~�����irbvizbeckrqvkcdbijkivfdkeqfs�ijki
frbejbirbvifmikmlkrqzqrfg�kmikirbcjqg�kmifmmkcdfjfmicbikjqdfsikimkomifck�bm�iii

���\��'��������'���������̂���

�

�

Comprovante de envio de matéria (Comprasnet) (0926179)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 531



���������� ����	
���������
��������������

����������������� ��
���!�"�# �����!
��������$ ��%���� ���
�������������&������'�
���� (��
�$%��'� $�("� ������� ������������������!�)�* ���

���#��
����+,-�./0- 1234567869:;:28<=> ������������?�������

���������
�����
����
�@�!�#�%�����
+����������������
A"�
���
�$# �!����

�����

B

C !�� .��	�,����
�D"�%

�������E.�F����A�A�F-,�� G������F,�H.I���,A	�-I���A�A�F-,����A����	-��

J���%������������������ IK������������� L� ������,��%�M���� �� ���� N����� J�����������$��

+ �!�� ���O������ A%�� P
��� F ������
�% �#� ���L������

Q$�
����
R� �����������
� ���
���
�%$N��� ���
����
��%����

� � �

L�%� �

IK�������� ���� ������������
���
��)�
�$%�������
	 $��

� ��S ������E$%!���
�� F�������H�
�RN���

F���� F����
F����

.��%�M��� �����
��������� ����G�G������

���
���
��
�����
���

���
����
��%����

+��T$��� ������ 

UV
7>
123W

X:Y>
73
123W
Z[\

123W
]:2̂8<=>67>
123W648
9:;:28<=>

_273
123W

4̀:7873673
a>b43;:W342>

cb:2db:>673
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3344//22002211  

 
PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 20 de agosto 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 contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração 
em plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no TRE/AL, com fornecimento de material, 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a 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 neste 
edital e seus anexos.  
 

1.2.  Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, 
CEP: 57051-090. 
 
1.3.  Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio 
aviso. 

 
2 – DOS PRAZOS   
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2.1. O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
2.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, 
contados da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial da União. 
 
2.3. O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para 
a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
 
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: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. 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). 
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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 serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

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

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA VISTORIA 

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste 

edital poderão fazer uma visita prévia ao local onde será executado o serviço, 

oportunidade na qual poderão ser conferidas todas as medidas, porém, não serão aceitas 

reclamações posteriores com alegações de desconhecimento das condições ou 

dificuldades quanto à realização dos serviços listados no Termo de Referência (Anexo I). 

 

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, deverá ser agendada 

na Seção de Manutenção e Reparos do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias, pelos telefones (82) 2122-7762, 2122-7652 e 9335-

0645. 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
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5.1.  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. 

5.2.  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. 

5.3.  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. 

5.4.  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. 

5.5.  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. 

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

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

 

6.1.  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.  

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

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

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 
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de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

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

6.7. 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. 

6.8. 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. 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  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. 

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

Contratada. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 

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

contar da data de sua apresentação.  

7.6. 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. 

7.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

7.7.1. 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 
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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. 

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

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

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

8.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

8.5. 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.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

8.8.  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.  

8.9.  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. 
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8.10.  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. 

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. 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. 

8.13. 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. 

8.14. 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; 

 

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

campo próprio do sistema. 

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. 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.  

8.18. 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 
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decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

8.21. 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. 

8.22.  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: 

8.22.1. no país; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

8.22.4. 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. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

8.24. 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. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

8.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 
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9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  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.  

9.2. 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.  

9.3.  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. 

9.3.1. O preço máximo fixado para os serviços é de R$ 104.510,00 (cento e 
quatro mil e quinhentos e dez reais), que de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

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

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9.4.  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. 

9.5. 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. 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

9.6.2. 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, 
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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. 

9.7.  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. 
 

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

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

classificação. 

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

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

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

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

conforme disposto no item 8.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. 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: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  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. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 
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10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

10.4.  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. 

10.5.  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. 

10.5.1. 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; 

10.5.2. 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. 

10.5.3. 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. 

10.6. 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. 

10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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10.9.  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. 

 

10.9.1. 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. 

 

10.10.  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: 

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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), 
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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;  

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3.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. 

 

10.10.2.4. 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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10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. 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. 

10.10.2.7. 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.  

10.10.2.8. 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. 

10.10.2.9. 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. 

10.10.2.10. 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. 

10.10.2.11. 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. 

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:  
 
 

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, 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 certificado(s) pelo Conselho Regional de 
Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de Acervo 
Técnico), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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que comprove que o licitante possui capacidade para executar serviços 
com características (tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste 
certame. 
 

10.10.3.2.  Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação 

ao serviço objeto deste certame, serão exigidas Certidões de Acervo 
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em 
condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) 
pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização 
de trabalho em altura. 

 
10.11.   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, 
o licitante será declarado vencedor. 
 
10.12. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um laudo emitido 
por profissional da área de Segurança do Trabalho, que comprove a segurança dos 
equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela empresa durante todo o período de 
execução dos serviços. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  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 do item; 

d) conter os preços unitário e total do item. 

11.2.  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. 

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

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

11.4.  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). 
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11.4.1. 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. 

11.5.  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. 

11.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.  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. 

12.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

12.2.3. 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. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2021 assinado (0926340)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 549



 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

17 

 

13.1.  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.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

13.2.2. 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. 

14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

14.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

15.2.  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 
25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

15.3.  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. 

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

realização do certame. 

15.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

15.6. 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. 

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

previstos no certame. 

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

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

15.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

16 – DA CONTRATAÇÃO 
 
16.1. 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. 

 
16.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o instrumento contratual. 

 
16.3. 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. 

 
16.4. 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. 
 
17 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO  
 
17.1.  A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) 
e a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
18.1. 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; 
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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. 

 
18.2. 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. 
 

18.2.1. 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.  

 
18.3. 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. 
 
18.4 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 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. 
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18.4.1.    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. 

 
18.4.2. 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. 
 
18.4.3.  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. 
 
18.4.4.   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.  
 

18.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
18.6. 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. 
 
18.7. 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.  
 
18.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
18.9. 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. 
 
18.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
18.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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18.12. 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. 
 

18.12.1. 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. 

 
18.13. 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. 
 
18.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
19 - DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada mês com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 
 
19.2.  Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
19.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
19.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
19.6. 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. 
 
19.7. 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; 
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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% 
 

20 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

20.1.  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° 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas) - Natureza da Despesa n° 339039 (Outros 
serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 

 

22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

22.1. As constantes do Anexo III (Minuta do Contrato). 
 
23 – DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
23.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  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. 

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

contratação. 

24.5.  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.  

24.6. 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. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

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

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

24.10. 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. 
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24.11. 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. 
 
24.12. 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. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

24.14. 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, 04 de agosto 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 

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 edifício-sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas.  

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

  

2. JUSTIFICATIVA 

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

Trata-se de serviço que deve ser contratado urgentemente, pois há 
risco de desabamento de equipamentos, como evidenciado no Despacho SMR 0870555, 
constante do P.A. SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000. 

  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, 
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de 
Alagoas (TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema 
de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a 
contratada deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor 
de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá 
à contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o 
tratamento da estrutura seja executado em toda sua superfície. 

Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização 
do serviço. 

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

  

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

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

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

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

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

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

  

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5.1. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um 
laudo emitido por profissional da área de Segurança do Trabalho, que comprove a 
segurança dos equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela empresa durante 
todo o período de execução dos serviços. 

5.2. Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no 
Conselho Regional de Engenharia (CREA) ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU) como 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), fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que o licitante possui capacidade 
para executar serviços com características (tipologias) similares ou superiores ao do 
objeto deste certame. 

5.2.1. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação a este 
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a 
realização de manutenção em condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo 
menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a utilização de cadeira, rapel, balancim, 
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização de trabalho em 
altura. 

   

6. GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1 Será exigida garantia de execução contratual, conforme Art. 56, § 2º 
e § 4º da Lei 8.666/93. 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1 Será de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão 
profissional competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT. 

7.2 A manutenção das plataformas metálicas deverá ser realizada 
sempre com a otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da 
sustentabilidade; 

7.3 Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento 
equivalente, quando necessário, para retirada do objeto contratual, observadas as 
normas de segurança do trabalho; 

7.4 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às normas de 
segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

7.5 Deverá ser empregada mão de obra própria e especializada para 
execução dos serviços contratados; 

7.6 Será obrigatório o uso de fardamento, crachá e todo Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, de acordo com a norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 

7.7 A contratada poderá utilizar os produtos químicos necessários à 
realização do serviço, desde que estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes, sejam de primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens 
originais de fábrica ou de comercialização, que não causem danos a pessoas ou a 
quaisquer outros itens envolvidos no objeto desta contratação; 

7.8. Para a execução do serviço, a contratada poderá retirar as unidades 
condensadoras sobre as plataformas metálicas.  

7.9. A contratada deverá substituir, quando necessário, os parabolts e 
vergalhões de transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela 
completa segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 
anos. 

7.10 A contratada deverá retirar a camada de tinta branca presente nas 
plataformas metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador 
de ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção 
contra a ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura 
em esmalte sintético branco. 

7.11. Caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos serviços 
de restauração e manutenção das plataformas externas deverão ser executadas pela 
contratada, a exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja oxidação 
comprometa a sua segurança. 

7.12. Para a execução do serviço, poderá ser necessária a remoção das 
unidades condensadoras que se encontram sobre as plataformas metálicas. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento. 

7.13. A contratada será responsabilizada por qualquer dano provocado 
às unidades condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou 
mesmo decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá 
que arcar com os prejuízos decorrentes destes danos. 
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7.14 A contratada deverá atender às exigências da NR-35 TRABALHO 
EM ALTURA, tais como: 

7.14.1 Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

7.14.2 Desenvolver procedimento operacional para as atividades 
rotineiras de trabalho em altura; 

7.14.3 Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no 
local do trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e 
das medidas complementares de segurança aplicáveis; 

7.14.4 Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

7.14.5 Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os 
riscos e as medidas de controle; 

7.14.6 Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

7.14.7 Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar 
situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata 
não seja possível; 

7.14.8 Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores 
para trabalho em altura; 

7.14.9 Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob 
supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos, de acordo com as 
peculiaridades da atividade. 

  

8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1.  O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
8.2. O prazo de vigência do contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados da sua 
assinatura. 

  

9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 
57.051-090. 

9.2. Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio 
aviso. 

  

10. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA 

10.1. A garantia mínima dos serviços é de 2 (dois) anos para a pintura e 
de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 
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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, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários. 

11.2. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à Nota 
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 

  

12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

12.1 A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos 
(SEGEC) e a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

  

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 

13.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

13.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

13.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

13.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

13.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da contratada 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, 
da Lei Nacional n° 8.666/93; 

13.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do 
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 
24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

13.7 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela contratada, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

13.8 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente. 

   

Responsáveis pela elaboração deste termo de referência: 
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                                        Audeir de Medeiros Aguiar Peixoto 

Analista Judiciário especializado em Engenharia Civil 

         Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 

  

                              Matthias Schmidt 

Estagiário da Seção de Manutenção e Reparos (SMR) 
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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 0002502-70.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RESTAURAÇÃO DE PLATAFORMAS DE SUPORTE 
DE CONDENSADORAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA _________.  
 

 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 restauração de 
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 34/2021, 
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, conforme 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização 
instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material, 
conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 
34/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57051-090. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo orientação 
divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio aviso. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 
 

 O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos para a 
pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 
   Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor mensal de R$ XXX, sendo o valor total deste contrato de R$ XX (XXXX), 
considerando a vigência contratual de 120 (cento e vinte) dias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, instaladas 
nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de Alagoas (TRE/AL) e 
que servem de suporte para as unidades condensadoras do sistema de climatização instalado 
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a contratada 
deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor de ferrugem e 
finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam equipamentos de climatização, caberá à 
contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário, para que o tratamento da 
estrutura seja executado em toda sua superfície. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes nos 
equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realização do serviço. 

PARÁGRAFO QUARTO - Por se tratar de um trabalho em altura, é necessário que sejam atendidos 
os critérios das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, principalmente a NR 35, 
que estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho em altura. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro 
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal 
respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as 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. 
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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 SÉTIMA – 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 084621, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissados pela Nota de Empenho nº 2021NE000XXX, de XX de XXXX de 2021, no valor R$ 
XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT; 

b) Realizar a manutenção das plataformas metálicas sempre com a 
otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da sustentabilidade; 

c) Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento 
equivalente, quando necessário, para retirada do objeto contratual, observadas as 
normas de segurança do trabalho; 

d) Executar os serviços obedecendo, rigorosamente, às normas de 
segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

e) Empregar mão de obra própria e especializada para execução dos 
serviços contratados; 

f) Utilizar, obrigatoriamente, fardamento, crachá e todo Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, de acordo com a norma 
regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 6; 
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g) Utilizar produtos químicos necessários à realização do serviço, desde 
que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competentes, que sejam de 
primeira qualidade e venham acondicionados em embalagens originais de fábrica ou de 
comercialização, que não causem danos a pessoas ou a quaisquer outros itens 
envolvidos no objeto desta contratação; 

h) Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas metálicas, 
para a realização dos serviços, caso necessário;  

i) Substituir, quando necessário, os parabolts e vergalhões de 
transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela completa 
segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos; 

j) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas metálicas, 
efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador de ferrugem, aplicação 
de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à proteção contra a ferrugem, e 
deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) demãos de pintura em esmalte sintético 
branco; 

k) Executar, caso seja necessário, as demais medidas necessárias aos 
serviços de restauração e manutenção das plataformas externas, a exemplo da 
substituição de trechos da estrutura cuja oxidação comprometa a sua segurança; 

l) Remover as unidades condensadoras que se encontram sobre as 
plataformas metálicas, para a execução do serviço, caso necessário. Após a 
manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar os equipamentos 
que forem removidos, inclusive refazendo todas as instalações e garantindo o seu 
perfeito funcionamento; 

m) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado às unidades 
condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou mesmo 
decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo que terá que arcar 
com os prejuízos decorrentes destes danos; 

n) Atender às exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA, tais como: 

n.1) Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco - APR e a 
emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

n.2) Desenvolver procedimento operacional para as atividades 
rotineiras de trabalho em altura; 

n.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; 

n.4) Adotar as providências necessárias ao acompanhamento e ao 
cumprimento das medidas de proteção estabelecidas em Norma; 

n.5) Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os 
riscos e as medidas de controle; 

n.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie após a 
adoção das medidas de proteção definidas em Norma; 

n.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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n.8) Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores 
para trabalho em altura; 

n.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. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 

 O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da 
assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
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 

 
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.  
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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 - 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 SÉTIMO - 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 OITAVO - 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 NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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 DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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 DEZENOVE - 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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
                      A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e a 
Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 

 
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 
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 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° 34/2021 e às estipulações da proposta de preços da Contratada, evento 
SEI nº XXXX. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
 Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 

atenderá ao disposto no parágrafo anterior, caso haja solicitação de resgate por parte do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir 
as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

 E por 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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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Nº 148, sexta-feira, 6 de agosto de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRF- 2ª RG, de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não sofreram alterações os preços registrados nas Atas de Registro de Preços abaixo
relacionadas:

. Ata (n.º) Pregão Objeto - Aquisição de Publicação na íntegra
D.O.U, Seção 3

Processo Contratada

. 091/20 110/20 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
emissão de certificados digitais de pessoas físicas e jurídicas, dentro das especificações e normas
ICP-Brasil, para atendimento das necessidades da Justiça Federal da 2ª Região.

09/12/2020 Pág. 207 T R F 2 - EO F - 2 0 2 0 / 0 0 0 2 5 Soluti - Soluções em Negócios
Inteligentes S. A.

. 083/20 120/20 Aquisição de microcomputadores, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e as
Seções Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES).

25/11/2020 Pág. 129 T R F 2 - EO F -
2019/00287.01

Dell Computadores do Brasil Ltda.

. 084/20 120/20 Aquisição de monitores, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e as Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES).

04/12/2020 Pág. 217 T R F 2 - EO F -
2019/00287.02

Torino Informática Ltda.

. 008/21 182/20 Registro de Preços para serviços de confecção de estantes para livros e armários de toga para
o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

01/06/2021 Pág. 214 T R F 2 - EO F -
2020/00291.01

Estilo Design Serviços Ltda Me

. 009/21 182/20 Confecção de balcões de atendimento para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 02/06/2021 Pág. 152 T R F 2 - EO F -
2020/00291.02

Modern Design do Brasil Ltda -Epp

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0286305-05.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no curso "Empresas e Direitos Humanos", na modalidade a distância;
Contratado: Mairan Gonçalves Maia Júnior (CPF nº 241.641.603-06); Valor Total: R$48,00
(quarenta e oito reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13,
inciso VI, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Desembargadora Federal Vice-
Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0286673-14.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no curso "Temas Contemporâneos de Processo Civil Coletivo", na modalidade a
distância; Contratado: Mairan Gonçalves Maia Júnior (CPF nº 241.641.603-06); Valor Total:
R$24,00 (vinte e quatro reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o
art. 13, inciso VI, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-
Geral; Ratificação: Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Desembargadora Federal Vice-
Presidente.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0285916-20.2021.4. Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
de emissão de Certificados Digitais, padrão ICP-Brasil, para pessoas jurídicas/físicas,
com serviço de visitas técnicas, e fornecimento de dispositivos do tipo token USB para
armazenamento de certificado digital.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 06/08/2021
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118,
Bela Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00026-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 06/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 20/08/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

RENATO ARRUDA ROCHA MONTEIRO
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/08/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 4026-79.2021. Objeto: Contratação de empresa para execução do serviço
de complementação da substituição das esquadrias da torre do Edifício Sede do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conforme as especificações técnicas e
condições constantes deste Edital e seus Anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
06/08/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n, Recife Antigo -
Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00012-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 06/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 19/08/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ELIAS JOSE DE SOUZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/08/2021) 90031-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0000069-23.2021.6.01.8000. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato TRE/AC n.º 11/2019. Contratante: TRE/AC. Contratada: F. B. LIMPEZA E
CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº 01.600.190/0001-40. Objeto: prorrogar, com fundamento
no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de 02 (dois) meses, a contar de
11/08/2021, com término em 10/10/2021, o prazo de vigência estabelecido no item 2
da Cláusula Primeira - do instrumento contratual original. Data de assinatura:
05/08/2021. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do
TRE/AC, e Francisco Barboza de Melo, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002502-70.2021. 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. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/08/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00034-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/08/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/08/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 004449-62.2021. Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios - café..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 06/08/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00035-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/08/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 05/08/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 000788-48.2021. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
(equipamentos de informática), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 06/08/2021 das
13h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00020-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/08/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/08/2021
às 09h30 no site www.gov.br/compras.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 05/08/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0012668-80.2021.6.05.8000. OBJETO: Contratação de palestra
motivacional "Carreira e Felicidade. FAVORECIDO: EXCELÊNCIA CONSULTORIA EM
RECURSOS HUMANOS LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR:
R$ 2.880,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 05/08/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços N.º 34/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE
HIGIENE LTDA, para eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
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° 0138035-
51.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
03/08/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Filipe
Cerqueira de Souza.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 19 VENTILADOR DE COLUNA Marca / Modelo: Ventisol / New 200 R$ 200,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 58/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Alteração consensual.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, II, "b", da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI n.º: 0012489-
49.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 04/08/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e o Sr. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, pela Contratada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/08/2021, às 09:02, 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
0927320 e o código CRC FA5053F0.

0002502-70.2021.6.02.8000 0927320v1
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E G N 

CONSTRUÇÃO E MONTAGENS 

 

EGN CONSTRUÇÃO E MONTAGENS CNPJ: 33.613.130/0001-59 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM SN QD 1 LOTE 4 

CEP: 57150-000 CONTATO: (82) 99624-4078 
EMAIL:  egnconstrucaoemontagenn@gmail.com 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Edson Gomes Nemezio, CNPJ Nº 33.613.130/0001-59, sediada no Loteamento Residencial 

Cidade Jardim S/N Qd 1 Lote 4 CEP: 57.150-000 Cha do Pilar, Pilar/AL, por intermédio de 

seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a) Edson Gomes Nemezio, portador(a) do Registro 

Geral nº. 1580284 SSP/AL e CPF nº 023.699.424-79, DECLARA abaixo o valor da proposta 

reajustada. 

LOTE DESCRIÇÃO QNT 
VALOR 

UM 
VALOR 
TOTAL 

1 

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 

1 
 R$    

84.500,00  
 R$    

84.500,00  

          

     

VALOR TOTAL - oitenta e quatro mil e quinhentos reais    

PROPOSTA VALIDA POR 120 DIAS    
Desde já informo que concordo com todas as cláusulas do TR do certame. 

Pilar – AL 20 de Agosto de 2021 

 

                               

______________________________________ 

Edson Gomes Nemezio 
CPF: 023.699.424-79 

Sócio Proprietário 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2021.
Senhor Chefe da SMR.
 
Segue anexo ao presente procedimento proposta e

documentos de licitante melhor classificado no Pregão Eletrônico n.º
34/2021, razão pela  qual, solicitamos a análise
de conformidade  técnica,
eventos: 0934234, 0934239, 0934242 e 0934251.

 
Informo que a sessão eletrônica encontra-se suspensa,

retornando no dia 23/08/2021, às 15:00 horas.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 20/08/2021, às 13:16, 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
0934253 e o código CRC 56D3A0CB.
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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 agosto de 2021.
Senhor pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 0934253,

informamos que não identificamos, na documentação técnica
apresentada (0934242 e 0934251), o cumprimento das
exigências contidas nos itens 10.10.3.1 e 10.10.3.2. do
Edital (0908033), abaixo transcritos:

 
10.10.3.1.       Para fins de comprovação técnica, 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 certificado(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia ou Conselho Regional de
Arquitetura (Certidão de Acervo Técnico),
fornecido(s) 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.
 
10.10.3.2.       Para fins de habilitação técnica das
licitantes, com relação ao serviço objeto deste
certame, serão exigidas Certidões de Acervo
Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de
manutenção em condicionadores de ar, em fachadas
de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos,
comprovando-se a utilização de cadeira, rapel,
balancim, andaime ou equipamento equivalente,
capaz de possibilitar a realização de trabalho em
altura.
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Dessa forma, devolvemos os autos para ciência e
demais providências necessárias.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 23/08/2021, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934533 e o código CRC C7C8F4AF.
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�e�snhjklc�eabg¬bdbcdlç ¤¹ealç �enabdl�cMZT[PU[U��Z<]Y<XY__ZU<�SP�]Q~U<Y_XY~QUVQ�U]U<XUPU<PYUVQ�U��Z<]Y
_YP�Q�Z_<]Y<PY_[USPU��Z<Y{<;;<�ZT�Y�<XVU[U}ZP{U_<�SY<]�Z<_SXZP[Y<�_<STQ]U]Y_<~ZT]YT_U]ZPU_<]Z<_Q_[Y{U<]Y
~VQ{U[Q�U��Z<QT_[UVU]Z<TZ<OIHv̂�z<~Z{<}ZPTY~Q{YT[Z<]Y<{U[YPQUVz<]Y<U~ZP]Z<~Z{<U_<Y_XY~Q}Q~U��Y_<Y<~ZT]Q��Y_

U__YT[U]U_<TZ<Y]Q[UV<Y<_YS_<UTY�Z_=<
mlnaecdbce��ne�b�c�HvHEE

@>=C>@=>A>v:::;|9>�LÎ <H
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c�̀z̀vx-yx-cv̀�Y��bZm3;-mbZ\[-_-gbêa[d]_stb-eh]_g_-db-ô[-ghq-\[mf[h]b-_b-[gh]_p-bdg[-j_p_
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?̀.-:02bj?<1?092V2à br92?0;>2<02;n<1;0>272-.7A1s7CD025.2;7<4=.<CD02.;
?0<51?10<750-.925.27->2.;2_7?Z757925.2.51_n?1092?0;2,.A02;.<092p2W9.19X2,7:1;.<=09>

?0;,-0:7<50V9.2724=1A1s7CD025.2?75.1-7>2-7,.A>287A7<?1;>27<571;

E-./0.1-0 GH3IJ3GIGK
KLMIpMGe

E7-72@NOPQ2RPS@O2Q@S@TUP2V2FFFF7<571;.2042.i41,7;.<=02.i41:7A.<=.>2?7,7s25.
,099181A1=7-272-.7A1s7CD025.2=-787AZ02.;27A=4-7FFFFFF

E-./0.1-0 GH3IJ3GIGK
KLMIlMII

E7-72@NOPQ2RPS@O2Q@S@TUP2V2O-FW7X2B1?1=7<=.>2j202EgPQYQaÙS@QbP2btaQUaPF
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a à m\]Z̀ ǹ`̀ `
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
Sr. Secretário de Administração
 
O licitante recorrente, EMPRESA  LIRA E

NASCIMENTO LTDA, CNPJ 23.532.363/0001-73, deixou de
apresentar razões de recurso no tríduo legal, desta feita o
sistema COMPRASNET não libera a rotina de decisão para
autoridade condutora do certame, pregoeiro, tampouco o
registro de mérito do Gestor Maior desta Corte Eleitoral.

A não apresentação das razões no prazo de três
dias apenas traz prejuízo ao próprio licitante, posto que a
observância do duplo grau de juristidição é garantia
irrefutável estabelecida na nossa Lei Maior, não sendo dado
ao pregoeiro o direito de concluir a licitação sem a necessária
revisão da decisão adotada.

De tal forma, os motivos da licitante recorrente
mostraram-se claramente inconsistentes, evento sei
nº 0939977, considerando a não observância do item 6.5 do
Edital, na íntegra:

"6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as
operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perd de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.'

Nesse sentido, o prazo para resposta de 15 minutos
foram mais que suficitentes para apresentação da
manifestação na sessão eletrônica pelo recorrente, este tem a
obrigação de estar atento e conectado.

Pelo exposto, mantenho a decisão de recusa das
propostas fundamentada nos motivos técnicos apresentados
no decorrer das sessões eletrônicas, com fulcro nos pareceres

Despacho PREG 0939984         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 595



técnicos exarados pela Unidade de Engenharia deste
Regional, declarando o pregão 34/2021 fracassado, registros
mantidos em ata Pregão 34/2021, evento sei nº.0939969.

 
Respeitosamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 02/09/2021, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939984 e o código CRC F519AE33.

0002502-70.2021.6.02.8000 0939984v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos ao conhecimento de

Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugerir que o feito evolua
à apreciação superior da Presidência, com vistas à
homologação dos atos praticados pelo Pregoeiro, que
declarou fracassado o Pregão Eletrônico nº 34/2021, nos
termos do Despacho PREG 0939984.

Por se tratar de uma terceira tentativa fracassada
de contratação por pregão
(docs. 0904235, 0915894 e 0915894), sugiro, com todas as
vênias de entendimento contrário, que se busque, com a
urgência que o caso requer, a contratação direta dos serviços,
considerando o risco de desbamento dos equipamentos
instalados, conforme consta da Justificativa do Termo de
Referência (doc. 0877909).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941071 e o código CRC BA990159.

0002502-70.2021.6.02.8000 0941071v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa.

a informação prestada pelo Sr. Secretário de Administração
(0941071), dando conta do fracasso do Pregão Eletrônico nº
34/2021, nos termos do Despacho PREG 0939984.

Destaca-se que se trata do terceiro fracasso
consecutivo desse
certame (docs. 0904235, 0915894 e 0915894), razão pela qual
o Senhor Secretário de Administração propõe que se busque,
com a urgência que o caso requer, a contratação direta dos
serviços, considerando o risco de desabamento dos
equipamentos instalados, conforme consta da Justificativa do
Termo de Referência (doc. 0877909).

Sendo assim, seguem os autos para homologação,
sugerindo, com a devida vênia, que a possibilidade de
contratação direta seja avaliada, nos moldes apontados pela
SAD.  

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 06/09/2021, 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
0941362 e o código CRC A9FACD79.

0002502-70.2021.6.02.8000 0941362v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
Considerando o que expõe o Senhor Diretor-Geral

Substituto por meio da Conclusão GDG inserta no evento
SEI 0941362, fundamentado no Despacho GSAD 0941071, retornem-
se os autos à Diretoria Geral para pronunciamento da Assessoria
Jurídica daquela unidade, com a brevidade que o caso requer,
quanto a possibilidade de contratação direta dos serviços, levando-se
em conta o risco de desabamento dos equipamentos instalados,
conforme consta da Justificativa do Termo de Referência
(doc. 0877909).

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/09/2021, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941874 e o código CRC 7142E0D9.

0002502-70.2021.6.02.8000 0941874v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
Senhor Presidente, 
 
Com todas as vênias, reiteiro o teor da conclusão

anterior (0941362). Neste primeiro momento, o que se está
pretendendo é dar ciência a Vossa Excelência do terceiro
fracasso consecutivo do Pregão Eletrônico nº 34/2021
e solicitar uma autorização prévia para a instrução da
contratação direta, a qual, uma vez concluída (com a
indicação da eventual contratada, sua documentação e
proposta válida, aceita pela unidade requisitante), será
submetida à análise da Assessoria Jurídica.  

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/09/2021, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942216 e o código CRC 63BDD843.

0002502-70.2021.6.02.8000 0942216v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro. Fracasso. Pregão eletrônico nº 34/2021. Análise. Contratação Direta. 

 

Decisão nº 2009 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento supra do Senhor
Diretor-Geral no evento SEI 0942216, reiterando a Conclusão
GDG 0941362, com fulcro nas informações do Senhor Secretário de
Administração (0941071) e Despacho PREG SEI 0939984, noticiando
o fracasso do Pregão Eletrônico n° 34/2021, que tinha por objeto
a contratação de pessoa jurídica especializada para realização de
serviços de restauração em plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, HOMOLOGO os atos praticados pelo
Pregoeiro, nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000,
ao tempo em que AUTORIZO a instrução da contratação direta
que será submetida posteriormente à análise da Assessoria Jurídica
da Diretoria Geral.   

Retornem-se os autos à Secretaria de Administração para
as providências administrativas de sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
10/09/2021, às 11:46, 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
0942923 e o código CRC 77DBB06D.

0002502-70.2021.6.02.8000 0942923v4
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00034/2021

 
Às 18:37 horas do dia 10 de setembro 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 0002502-70.2021,
Pregão nº 00034/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Serviço engenharia
Descrição Complementar: 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.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 104.510,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

23/08/2021
16:50:21 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na aceitação, propostas
não atendem ao requisito exigido nos itens ITENS 10.10.3.2 e 10.10.3.1 do

EDITAL 34/2021 TRE/AL

Homologado 10/09/2021
18:37:30

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
À COMAP, para atualizar, por intermédio da SLC, o

portal de transparência; e instruir a contratação direta, na
forma autorizada pela Presidência, na Decisão 2009
(doc. 0942923).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2021, às 18:48, 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
0944135 e o código CRC 19BBCBE3.

0002502-70.2021.6.02.8000 0944135v1
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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 setembro de 2021.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para instrução da

contratação direta, do objeto destes autos, a saber, a
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, tendo em vista o fracasso dos Pregões
19/2021, 0915893, e 34/2021, 0944134, e conforme
autorização da Presidência deste Regional, Decisão
2009, 0942923.

 
Ressalto, ainda, a necessidade de atualização do

Portal da Transparência, aba "Solicitações de Contratação".
 
Concomitantemente, à SLC para os devidos

registros no Portal da Transparência.
 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/09/2021, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944580 e o código CRC 90C73191.

0002502-70.2021.6.02.8000 0944580v1
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E-mail - 0945739

Data de Envio: 
  14/09/2021 17:55:53

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com
    abeirellepp@hotmail.com
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com
    mariobraga@gmail.com
    atendimento@clime.com.br
    abrefrigeracaoadm@yahoo.com.br
    contato@servfrio.com.br
    climexclimatizacao@outlook.com
    proclima_@hotmail.com
    pontofrio.mcz@gmail.com
    contato@engenhariademateriaisltda.com.br
    tvg.engenharia@outlook.com
    egnconstrucaoemontagenn@gmail.com

Assunto: 
  Contratação direta - Restauração plataformas unidades condensadoras - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em virtude de sucessivos fracassos em Pregões Eletrônicos, este Tribunal visa contratar, POR
CONTRATAÇÃO DIRETA, empresa para a realização do serviço de restauração em 11 (onze) plataformas,
que dão sustentação às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-sede
deste Regional.

Em virtude da forma de contratação, deverão ser seguidas todas as especificações e exigências
constantes do Edital, anexo.

Solicitamos, por gentileza, cotação informando valor unitário/plataforma e total, de acordo descrição do
serviço, especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no citado Edital.

Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
(82) 99301-0575

Anexos:
    Edital_0926161_34___pe___servico_de_restauracao_de_plataformas___condicionadores_de_ar_PA_0002502_70.2021.6.02___REPETICAO.pdf
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DATA 14/09/2021 PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

HORA 09:00 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Local Portal de Compras do Governo Federal EDITAL DO PREGÃO N.º 34/2021 – ELETRÔNICO

UASG 70011 PROCESSO Nº 0002502-70.2021.6.02.8000

CUST TOTAL 

COM BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES   85.000.00R$         

85.000.00R$         VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO/ESPEIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD

O presente Pregão tem por objeto a 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 neste edital e seus anexos.

UND 1.001.1 SINAPI

REFERÊNCIA

O presente Pregão tem por objeto a 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 

Oitenta E Cinco Mil Reais

85.000.00R$               74209/001

P
roposta - T

V
G

 (0946025)         S
E
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De: Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/09/2021 05:37 PM
Assunto: [seic] Contratação direta - Restauração plataformas unidades condensadoras - TRE-AL

Cara Lisiana, boa tarde!

Acuso o recebimento.

Aproveito para tirar algumas dúvidas contigo, pode ser?

1. Pelo que entendi, vai ser uma compra direta, ou seja, ganhará a melhor proposta, certo?
Neste caso independe se o SICAF está atualizado ou não, certo?

2. Garantia  dos serviços Em termos gerais, uma garantia somente é considerada ou validade pelo segurador, quando o
objeto ou o bem é mantido em manutenção periódica, isso é a regra do bom senso, o edital dita 2 anos para a pintura, e
5 anos para os suportes, considerando as vias de regras, subentende-se que a empresa ganhadora dará manutenção durante
esse período SEM ÔNUS para o TRE, ou a outra forma de subentender é que o TRE garante dar manutenção periódica, para
então chegar aos 5 anos em condições de uma revisão geral novamente. 

3 -  Garantia contratual - será mantida? O depósito dos 5% será obrigatório?

4 - Pagamento: Na cláusula sexta do contrato diz:
 
"O pagamento será efetuado mensalmente ..........  Então se refere aos 12O dias de vigência do contrato? Se eu
entendi, o valor geral do serviço, digamos que seja  R$ 104.510,00 - 5% (5.225,5 - depósito da garantia contratual) =
R$ 99.284,5 ÷ 4 (120 dias de vigência do contrato) = 4 x R$ 24.821,11, é isso mesmo? E o primeiro pagamento se dará
através de ordem bancária de crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro
documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a ser entregue
ao final de cada mês com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, que será após a conclusão dos
serviços, que levará em torno de 60 dias, tô certa?

Perdão se estou sendo repetitiva e minuciosa.

PS.: qual o prazo de entrega da proposta?

Fico no aguardo do teu feedback

Abraço,

Edvane Marqeus

Livre de vírus. www.avast.com.

Em ter., 14 de set. de 2021 17:56, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados(as),
 
Em virtude de sucessivos fracassos em Pregões Eletrônicos, este Tribunal visa contratar, POR CONTRATAÇÃO DIRETA,
empresa para a realização do serviço de restauração em 11 (onze) plataformas, que dão sustentação às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-sede deste Regional.
 
Em virtude da forma de contratação, deverão ser seguidas todas as especificações e exigências constantes do Edital,
anexo.
 
Solicitamos, por gentileza, cotação informando valor unitário/plataforma e total, de acordo descrição do serviço,
especificações, exigências e demais detalhamentos presentes no citado Edital.
 
Na impossibilidade de atender ao requerido, favor mencionar por e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
(82) 99301-0575
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
À SMR,
 
Encaminhamos correspondência eletrônica

encaminhada pela empresa Refriduto (0946408), para
esclarecimento por essa unidade acerca dos questionamentos
relacionados às disposições contidas em Termo de Referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/09/2021, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946409 e o código CRC E9DB1F72.

0002502-70.2021.6.02.8000 0946409v1
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Aviso de Fracasso
Aviso que o Pregão n°34/2021 fracassou.
Maceió, 15 de setembro de 2021.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Publicação Fracasso no Portal da Transparência (0946464)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 611



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
À SAD,
Encaminhando os autos após publicação do

fracasso do Pregão Eletrônico nº 34/2021, no Portal da
Transparência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 15/09/2021, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946466 e o código CRC AD8AE746.

0002502-70.2021.6.02.8000 0946466v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
Retornem os autos à COMAP, na forma do

Despacho GSAD 0944135.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/09/2021, às 20:36, 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
0946506 e o código CRC A6315C27.

0002502-70.2021.6.02.8000 0946506v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de setembro de 2021.
 
 
À SMR, para atendimento do Despacho

SEIC 0946409, fornecendo os esclarecimentos necessários
para viabilizar a continuidade do feito, com a urgência que o
caso requer.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/09/2021, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946612 e o código CRC 7AE41CDB.

0002502-70.2021.6.02.8000 0946612v1

Despacho COMAP 0946612         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 614



 

END: AV. DOUTOR FERNANDO COUTO MALTA Nº 28 - CIDADE UNIVERSITÁRIA MACEIÓ -AL 
CNPJ: 29.136.830/0001-22   
FONE: (82) 99143-0929 / 98808-8581   EMAIL: vicenteamaralmirandiba@gmail.com  
 

P-068D/2021                                              
                                                                 Maceió 17 de setembro de 2021 

 
 
 
A 
TER – Tribunal Regional Eleitoral 
A/C: Lisiana Texeira Cintra – SEIC – TER/AL 
  

Prezada Senhora, 
 

Atendendo solicitação de V.Sas. apresentamos em anexo nossa proposta 
“em regime de empreitada por preço global” para execução de serviços 
referentes a manutenção de 11 (onze) plataformas de condicionadores de 
ar, com desinstalações e reinstalações das unidades condensadoras 
instaladas em plataformas verticais no edifício sede do TRE, como também 
a retira com reinstalação das plataformas, após manutenção conforme 
edital. 

 
Em nossos preços estão incluídas as despesas com material, mão de obra, 
ferramentas, equipamentos e os encargos sociais necessários à perfeita 
execução dos referidos serviços. 
 

 
1. Condições Gerais 
2. Resumo da Planilha 

 

Além dos elementos apresentados, nossa empresa fica inteiramente à 
disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos complementares. 

 
 

 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

 

1. Prazo para execução dos serviços 
 

Conforme cronograma passado (45 dias) 
 

2. Condições de Pagamento 
 

Avista, após atesto dos serviços e emissão da Nota Fiscal / Recibo 

vinculado, com pagamento em até 15 (quinze) dias. 

 
3. Condições de Reajustamento 
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END: AV. DOUTOR FERNANDO COUTO MALTA Nº 28 - CIDADE UNIVERSITÁRIA MACEIÓ -AL 
CNPJ: 29.136.830/0001-22   
FONE: (82) 99143-0929 / 98808-8581   EMAIL: vicenteamaralmirandiba@gmail.com  
 

Nossos preços serão reajustados a cada 12 meses, conforme legislação 
em vigor, sendo adotada a variação do índice da INCC da Fundação Getúlio 
Vargas, data base Janeiro/2021. 

 
4. Serviços não incluídos em nossa proposta 
 

4.1 Fornecimento de laudos de medição, de resistência de aterramento e           
continuidade elétrica, medições e correções das grandezas elétricas dos 
circuitos que alimentadores dos condicionadores de ar. 

 
4.2 Serviços futuros de instalação e manutenção dos condicionadores de 
ar, com ressalva a garantia dos serviços ou comprovadamente danos ou 
falhas de execução especifica dos serviços prestados. 

 
5. Validade da proposta 60 (sessenta dias) 

 
6. Impostos 

 
Quaisquer alterações na alíquota do ICMS, e/ou contribuição ao PIS, 
FINSOCIAL, INSS, COFINS e demais impostos bem como a criação de 
qualquer outro imposto, taxa ou contribuição que venha a onerar ou 
diminuir os custos dos serviços objetos da presente proposta, serão de 
responsabilidade de V.Sas. e portanto, conforme o caso serão acrescidas 
ou diminuídas dos preços, por ocasião do respectivo faturamento; 
 

7.  Considerações que fizemos para elaboração de nosso orçamento: 
 
7.1 Orçamos até o limite indicado em edital; 
 
7.2 Para execução dos serviços conforme edital, levamos em consideração 
todas exigências com a segurança do trabalho, em observação a NR35 e 
NR10, como também a precisão nos trabalhosos realizados, pela grande 
dificuldade de acesso aos equipamentos para futuras correções durante 
período de garantia dos serviços. 
 
7.3 Não havendo necessidade de verificação in-loco, pois todos os serviços 
de construção e instalação das plataformas, como também os 
condicionadores de ar existente nesse referido edifício, foram executados 
pela nossa equipe e tendo como responsável o engenheiro que responde 
por esse orçamento; 
 
7.4 Para as características técnicas desse serviço serão executados 
levando em considerações as diretrizes e normas exigidas pela Secretaria 
do Trabalho. 

 
8. Relação de documentos que serviram de base para elaboração de 

nossa proposta: 
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    8.1 Termo de Referência, recebido por e-mail;    
 
 

Resumo da planilha 
 
 

Item Descrição dos serviços  Quant. Valor unit. Valor total  

01 Serviços referentes a 
manutenção de 11 (onze) 
plataformas de 
condicionadores de ar, com 
desinstalações e reinstalações 
das unidades condensadoras 
instaladas em plataformas 
verticais no edifício sede do 
TRE 

11 8.620,00 R$: 94.820,00 

Noventa e quatro mil oitocentos e vinte reais  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Vicente Gomes do Amaral   
Eng. Eletricista e Eng. de Segurança do Trabalho CREA: 021000800-8  

Diretor 
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Assinado de forma digital 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2021.
À SMR,
 
Em paralelo ao fornecimento das informações

solicitadas pela empresa Refriduto, 0946408 e 0946409, bem
como ao levatamento das certidões de regularidade, por esta
Seção, da empresa que apresentou até a presente data a
proposta de menor preço, no montante de  R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais) - TVG Engenharia, envio os autos
para análise da viabilidade técnica das propostas de preço já
encaminhadas, abaixo elencadas, considerando as
especificações constantes do Edital (0926161).

 
Empresa Evento Valor

TVG Engenharia 0946025 R$ 85.000,00
Engiserv 0946623 R$ 94.820,00

Mecânica do Frio 0946769 R$ 102.960,00
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/09/2021, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946802 e o código CRC CDADB8C2.

0002502-70.2021.6.02.8000 0946802v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2021.
À SEIC.
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0946409,  a Seção

de Manutenção e Reparos presta os seguintes
esclarecimentos:

 
1. Pelo que entendi, vai ser uma compra direta, ou

seja, ganhará a melhor proposta, certo? Neste caso independe
se o SICAF está atualizado ou não, certo?

Resposta: Não cabe à SMR.
 
2. Garantia dos serviços Em termos gerais, uma

garantia somente é considerada ou validade pelo segurador,
quando o objeto ou o bem é mantido em manutenção
periódica, isso é a regra do bom senso, o edital dita 2 anos
para a pintura, e 5 anos para os suportes, considerando as
vias de regras, subentende-se que a empresa ganhadora dará
manutenção durante esse período SEM ÔNUS para o TRE, ou
a outra forma de subentender é que o TRE garante dar
manutenção periódica, para então chegar aos 5 anos em
condições de uma revisão geral novamente.

Resposta: Opção 1, a empresa deve dar
manutenção, caso convocada, pelo prazo estabelecido de
garantia.

 
3 - Garantia contratual - será mantida? O depósito

dos 5% será obrigatório?
Resposta: Não cabe à SMR.
 
4 - Pagamento: Na cláusula sexta do contrato diz:

"O pagamento será efetuado mensalmente .......... Então se
refere aos 12O dias de vigência do contrato? Se eu entendi, o
valor geral do serviço, digamos que seja R$ 104.510,00 - 5%
(5.225,5 - depósito da garantia contratual) = R$ 99.284,5 ÷ 4
(120 dias de vigência do contrato) = 4 x R$ 24.821,11, é isso
mesmo? E o primeiro pagamento se dará através de ordem
bancária de crédito em conta-corrente, mediante a
apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento
hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto
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da nota fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês
com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, que será após a conclusão dos serviços, que
levará em torno de 60 dias, tô certa? Perdão se estou sendo
repetitiva e minuciosa.

Resposta: Quanto à questão do pagamento,
o Termo de Referência SMR 0877909 tem o seguinte texto:

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, a qual deverá ser entregue
acompanhada
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários.
11.2. Se a empresa for optante pelo 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.

 
Observa-se uma divergência em relação ao texto

questionado pela empresa.
 
PS.: qual o prazo de entrega da proposta?
Resposta: Não cabe à SMR.
 
Sendo essas as informações que temos a prestar,

devolvemos os autos à SEIC para continuidade do feito.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 22/09/2021, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948264 e o código CRC 1CA54397.

0002502-70.2021.6.02.8000 0948264v1
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E-mail - 0948496

Data de Envio: 
  22/09/2021 18:37:20

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  Contratação direta - Restauração plataformas unidades condensadoras - TRE-AL

Mensagem: 
  Senhora Edvane,

Em atenção aos questionamentos feitos por Vossa Senhoria, após os esclarecimentos prestados pela
unidade técnica, informamos:

1. Não, a administração pública, mesmo em contratação direta, só pode contratar empresa que
apresente regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária;

2. Opção 1, a empresa deve dar manutenção, caso convocada, pelo prazo estabelecido de garantia;

3. Sim, todos os requisitos constantes do edital deverão ser mantidos;

4. O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Nota de
Empenho ou Ordem de Serviço - Item 2.1 do Edital;

O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária de crédito em conta corrente,
mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto,
em até 10 (dez) dias após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue ao final de cada
mês com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários - Item 19.1 do Edital;

Após os esclarecimentos acima, dada a urgência da contratação, ofertamos um prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para apresentação da proposta.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
(82) 99301-0575

Anexos:
    Edital_0926340_34___pe___servico_de_restauracao_de_plataformas___condicionadores_de_ar_PA_0002502_70.2021.6.02___assinado.pdf
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01941387470Usuário:

23/09/2021 09:21:38Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

A J SILVA GUSMAO EIRELI Adimplente36902042
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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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: 23/09/2021 09:19:16 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: A J SILVA GUSMAO EIRELI 
CNPJ: 36.902.042/0001-65 
 
 
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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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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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: 36.902.042/0001-65 DUNS®: 928138321
Razão Social: A J SILVA GUSMAO EIRELI
Nome Fantasia: TVG ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/05/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/12/2021
FGTS 07/10/2021
Trabalhista Validade: 11/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/12/2021
Receita Municipal Validade: 30/09/2021

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 23/09/2021 09:16 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021-TRE/RN 
Processo Administrativo Eletrônico nº 3585/2021-TRE/RN 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS 
DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 
 
 
A J SILVA GUSMÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.902.042.0001-
65, situada na (Rua/Av) , Rua do jangadeiro, 4490 – Candeias – Jaboatão dos Guararapes -PE, 
representada por seu sócio, ANTONIO JOSE SILVA GUSMÃO, CPF nº 514.390.424-20, 
carteira de identidade nº 3.177.217, expedida por SSP-PE, brasileiro, divorciado, com domicílio 
na Rua José nunes da cunha nº 4546, nº,  Candeias – Jaboatão dos Guararapes -PE, DECLARA, 
sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação 
dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO 
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de 
assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a 
falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a 
sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 
 
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 
1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se 
o documento é particular. 
 
 
Jaboatão 27 de setembro 2021. 
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E-mail - 0950374

Data de Envio: 
  27/09/2021 17:31:59

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    tvg.engenharia@outlook.com

Assunto: 
  Documentação - Qualificação técnica e profissional - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Considerando a apresentação da proposta anexa, relativa à 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 de acordo com as especificações e condições assentadas em Edital, também
anexo.

Desta forma, solicitamos que nos sejam apresentadas as documentações relacionadas à qualificação
técnica e profissional (item 10.10.3 do Edital), abaixo:

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, 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
certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de
Acervo Técnico), fornecido(s) 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.

10.10.3.2. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação ao serviço objeto deste certame,
serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em
condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a
utilização de cadeira, rapel, balancim,
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização de trabalho em altura.

10.12. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um laudo emitido
por profissional da área de Segurança do Trabalho, que comprove a segurança dos
equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela empresa durante todo o período de
execução dos serviços.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
(82) 99301-0575

Anexos:
    Edital_0926340_34___pe___servico_de_restauracao_de_plataformas___condicionadores_de_ar_PA_0002502_70.2021.6.02___assinado.pdf
    Proposta_0946025_PROPOSTA_DE_PRECO_TRE_AL_14_09_21_ok.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À SMR,
 
Encaminhamos as documentações apresentadas

pela empresa TVG - 0950694, para fins de verificação de
atendimento das qualificações técnica e profissional,
considerando as disposições do Edital (0926161).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/09/2021, 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
0950692 e o código CRC 72250960.

0002502-70.2021.6.02.8000 0950692v1
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20200567712

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1813444935

Registro: PE055916 PE

Empresa contratada: A J SILVA GUSMÃO EIRELI. Registro: 0000664839-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO CPF/CNPJ: 26.989.715/0037-13

RUA CONSELHEIRO PORTELA Nº: 531

Complemento: Bairro: AFLITOS 

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020041

Contrato: Não especificado Celebrado em: 24/11/2020

Valor: R$ 49.997,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 24/12/2020 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Serviços concluídos 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA CONSELHEIRO PORTELA Nº: 531

Complemento: Bairro: AFLITOS 

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52020041

Data de Início: 30/11/2020 Previsão de término: 30/12/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Comercial 

Proprietário: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO

CPF/CNPJ: 26.989.715/0037-13

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > EDIFICAÇÕES > #29648 - MANUTENÇÃO PREDIAL 597,48 kg

5. Observações

Serviço de execução de compartimentação dos SHAFTS de climatização e de elétrica dos pavimentos G1 ao 8º Pavimento no Imóvel da procuradoria
Regional do Trabalho

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ANTONIO JOSÉ SILVA GUSMÃO - CPF: 514.390.424-20

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO/PROCURADORIA REGIONAL DO
TRABALHO - CNPJ: 26.989.715/0037-13

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 04/12/2020 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8302870429

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: x3W0z
Impresso em: 24/12/2020 às 17:49:27 por: , ip: 181.221.127.178

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À SEIC.
 
Senhora chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC (0950692),

informamos que a avaliação da documentação técnica da
empresa TVG já havia sido feita no evento (0896458). No
entanto, refizemos a mencionada avaliação, desta vez
considerando a documentação juntada no evento (0950694),
na qual há um atestado que cita a realização de manutenção
em shaft de ar condicionado e em caixas de ar condicionado
(pág. 7), o que não é o serviço constante do item 10.10.3.2 do
edital.

Observa-se, ainda, que o referido atestado não foi
registrado no CREA, não contendo a chancela do Conselho e
não estando vinculado à CAT de número 2220517238/2020,
apesar da informação trazida numa observação, no texto do
documento.

Por fim, o atestado cita o uso de andaimes,
cadeiras, balança e todos os equipamentos de segurança, o
que nos parece estranho, pois durante a realização de um
serviço em altura, é comum a empresa optar por um dos
meios de se atingir a região da fachada, localizada a certa
altura em relação ao nível do térreo.

Diante do exposto, a SMR entende que a empresa
não comprovou de forma clara e objetiva o que foi solicitado
no edital.

 
Atenciosamente.

Despacho SMR 0950999         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 639



Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 28/09/2021, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MANOEL GOMES PEREIRA,
Estagiário(a), em 28/09/2021, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Natália Alves de Oliveira, Estagiário(a),
em 28/09/2021, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950999 e o código CRC 4CD4F9F2.

0002502-70.2021.6.02.8000 0950999v1
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E-mail - 0951055

Data de Envio: 
  28/09/2021 17:55:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    tvg.engenharia@outlook.com

Assunto: 
  Documentação - Qualificação técnica e profissional - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Remetemos avaliação da unidade técnica acerca das documentações encaminhadas por Vossa Senhoria,
relacionadas às qualificações técnicas e profissionais, concluindo pela não comprovação das
especificações solicitadas em Edital.
Na oportunidade, oportunizamos um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação de novas
documentações, caso entenda conveniente.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
(82) 99301-0575

Anexos:
    Despacho_0950999.html
    Edital_0926161_34___pe___servico_de_restauracao_de_plataformas___condicionadores_de_ar_PA_0002502_70.2021.6.02___REPETICAO.pdf
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De: TVG ENGENHARIA <Tvg.engenharia@outlook.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 28/09/2021 09:28 PM
Assunto: [seic] Documentação - Qualificação técnica e profissional - TRE/AL

Boa noite doutores.

Não tenho como conseguir via CREA - o acervo que contenha tais observações, haja vista que no atestado onde fala sobre o uso de
balança e cadeira. 
Não tenha duvidas, que o uso de ambas não foi feito no mesmo momento.
Apenas escrevi o que o edital exigia.

pois já realizamos serviços com os dois equipamentos em épocas dis�ntas no mesmo condomínio.

fiz a fusão de ambas mesmo sendo feita em épocas diferentes.

para que o crea - pe me forneça este acervo - teria que ter no mínimo 30 dias.

obs.: somos uma empresa que temos capacidade técnica onde mostramos via art's  já anexada em momentos anteriores. como
serviço de extrema relevância, entre eles posso citar abaixo:

Conab - reforma coberta galpão
MPT - serviço de sha� em 8 andares
Condomínio Malibu - serviços fachada 
etc

Entendemos que o edital deve ser seguido , mas também entendo que a economia que vamos dar ao erário assim como a
eficiência em realizar os serviços que estão com desgastes bastante acelerados também devem ser levado em conta.  

Obs.: pergunto aos senhores integrantes do corpo técnico deste honrado órgão ---- os serviço citados acima ... teria como ser
realizados sem uso de balança e ou cadeiras e ou andaimes ???
sem duvida seria impossível.

Gostaria de agradecer a oportunidade de ter par�cipado.

sds

 

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: terça-feira, 28 de setembro de 2021 17:55
Para: tvg.engenharia@outlook.com <tvg.engenharia@outlook.com>
Assunto: Documentação - Qualificação técnica e profissional - TRE/AL
 
Prezado Senhor,

Remetemos avaliação da unidade técnica acerca das documentações encaminhadas por Vossa Senhoria,
relacionadas às qualificações técnicas e profissionais, concluindo pela não comprovação das
especificações solicitadas em Edital.
Na oportunidade, oportunizamos um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação de novas
documentações, caso entenda conveniente.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
(82) 99301-0575
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
À SMR,
 
Encaminho, 0951295, para ciência e manifestação,

caso entenda conveniente, as considerações trazidas pela
empresa TVG ao anunciar a impossibilidade de apresentação
das documentações relacionadas às qualificações técnicas e
profissionais.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/09/2021, às 12:51, 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
0951296 e o código CRC 311C6034.
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E-mail - 0951298

Data de Envio: 
  29/09/2021 12:58:24

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com

Assunto: 
  Documentação - Restauração de platafoma - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Para darmos continuidade à 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 em Edital, também anexo, solicitamos:

1. O preenchimento e assinatura de declaração de inexistência de prática de nepotismo, podendo ser
utilizado o modelo abaixo, caso entenda conveniente.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)

2. Apresentação das documentações relacionadas à qualificação técnica e profissional (item 10.10.3 do
Edital), abaixo:

10.10.3. Qualificação técnica e profissional:

10.10.3.1. Para fins de comprovação técnica, 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
certificado(s) pelo Conselho Regional de Engenharia ou Conselho Regional de Arquitetura (Certidão de
Acervo Técnico), fornecido(s) 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.

10.10.3.2. Para fins de habilitação técnica das licitantes, com relação ao serviço objeto deste certame,
serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com, no mínimo, a realização de manutenção em
condicionadores de ar, em fachadas de edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos, comprovando-se a
utilização de cadeira, rapel, balancim,
andaime ou equipamento equivalente, capaz de possibilitar a realização de trabalho em altura.

10.12. Antes do início dos trabalhos, a contratada deverá apresentar um laudo emitido
por profissional da área de Segurança do Trabalho, que comprove a segurança dos
equipamentos e procedimentos a serem seguidos pela empresa durante todo o período de
execução dos serviços.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
(82) 99301-0575

Anexos:
    Proposta_0946623_Proposta_TRE_2021_revisada_..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, 29 de setembro de 2021.
À SEIC.
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0951296, acuso

ciência do e-mail de resposta da empresa TVG Engenharia
(0951295), e esclareço que temos que fazer a análise dos
documentos técnicos de forma também técnica, seguindo
critérios objetivos definidos no edital.

Sendo assim, não havendo a empresa atendido às
exigências do edital, devolvo os autos para prosseguimento
das ações necessárias à contratação do objeto do Edital de
Pregão Eletrônico nº 34/2021 (0926161).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 29/09/2021, 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
0951378 e o código CRC E4FB1076.
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END: AV. DOUTOR FERNANDO COUTO MALTA Nº 28 - CIDADE UNIVERSITÁRIA MACEIÓ -AL 
CNPJ: 29.136.830/0001-22 

FONE: (82) 99143-0929 / 999101544   EMAIL: vicenteamaralmirandiba@gmail.com 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V 

DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

VICENTE GOMES DO AMARAL - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

29.136.830/0001-22, situada na Avenida Doutor Fernando Couto Malta nº 28, Cidade 

Universitária -  Maceió -Alagoas, representada por seu sócio, Vicente Gomes do Amaral, CPF nº 

154.516.428-26, carteira de identidade nº25.039.435-2, expedida por SSP/SP ., brasileiro, 

casado, com domicílio na Avenida Doutor Fernando Couto Malta nº 28 B, Cidade Universitária -  

Maceió -Alagoas, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da 

Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO 

POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em 

cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que 

a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como 

a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 

(um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

Maceió, 05 de Outubro de 2021. 

 

 

Vicente Gomes do Amaral 

Diretor  Administrativo 
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END: AV. DOUTOR FERNANDO COUTO MALTA Nº 28 - CIDADE UNIVERSITÁRIA MACEIÓ -AL 
CNPJ: 29.136.830/0001-22 

FONE: (82) 99143-0929 / 999101544   EMAIL: vicenteamaralmirandiba@gmail.com 
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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 704943/2021
Emissão: 01/10/2021

Validade: 31/10/2021

Chave: y96Y7

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: VICENTE GOMES DO AMARAL

CNPJ: 29.136.830/0001-22

Registro: 0000517518

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 20.000,00

Data do Capital: 24/11/2017

Faixa: 1

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: EXERCERÁ ATIVIDADES TÉCNICAS EXCLUSIVAMENTE NO RAMO DE INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
***OBJETO SOCIAL FRACIONADO - DECLARAÇÃO ATO Nº 08/88.*** "REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE NO
ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA".

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: AVENIDA DOUTOR FERNANDO DO COUTO MALTA, 28, CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ, AL, 57073030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000051783DDAL

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 8301802611. 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: 2018 (1/1)  

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: VICENTE GOMES DO AMARAL

Registro: 0210008008

CPF: 154.516.428-26

Data Início: 24/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA
RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: VICENTE GOMES DO AMARAL

CPF: 154.516.428-26

Função: SOCIO E RESP TECNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: y96Y7
Impresso em: 01/10/2021 às 12:46:12 por: dayvid, ip: 200.187.163.190
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À SMR,
 
Encaminhamos as documentações apresentadas

pela empresa Engiserv - 0956399, para fins de verificação de
atendimento das qualificações técnica e profissional,
considerando as disposições do Edital (0926161).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/10/2021, às 07:48, 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
0956400 e o código CRC 239C7C90.
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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 outubro de 2021.
À SMR,
 
Em complemento ao Despacho SEIC - 0956400,

segue e-mail encaminhado pela empresa Engiserv - 0958152.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/10/2021, às 10:15, 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
0958153 e o código CRC D81FB9C6.
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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

705175/2021
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 DANIEL OLIVEIRA E SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DANIEL OLIVEIRA E SILVA
Registro: RPF-25883 / 12 AL RNP: 0211442836
Título profissional:  ENGENHEIRO ELETRICISTA , ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO MECANICO

Número da ART: AL20210242955 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/10/2021 Baixada em: 07/10/2021

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VICENTE GOMES DO AMARAL

Contratante: TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA CPF/CNPJ: 12.186.524/0001-06
Endereço do contratante: AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE Nº: 355

Complemento:  Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57051090

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 14.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO GOMES DE BARROS Nº: 625

Complemento:  Bairro: JATIÚCA

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57036001

Data de início: 01/09/2021 Conclusão efetiva: 06/10/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA CPF/CNPJ: 12.186.524/0001-06

Atividade Técnica: 16 - Execução MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.5 - DE REFRIGERAÇÃO 64 -
Instalação de equipamento 32.00 tonelada refrigeração;

Observações

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 18 UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR, NO TERCEIRO E SEXTO PAVIMENTO DO EDIFÍCIO THE SQUARE
OFFICE PARK, FAZENDO USO DE BALANCIM ELÉTRICO PARA ELEVAÇÃO DE MAQUINAS E PROFISSIONAIS.

Informações Complementares

`O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 06/10/2021`.

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 705175/2021
13/10/2021, 13:22

8cz85

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: 8cz85

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: 13/10/2021, às 14:00.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas
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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: 13/10/2021, às 14:00.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas
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LAUDO TÉCNICO 

1.  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 
1.1  EMPRESA CONTRATADA: VICENTE GOMES DO AMARAL – ME (ENGSERV), 
1.2  PROPRIETÁRIO:  TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA 

1.3 ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA DOUTOR GOMES DE BARRO 625, JATIUCA, MACEÍO, ALAGOAS. 
CEP:57.036-001 

  PLANILHA /QUANTITATIVO: 

1) PLANILHA: 

04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR CAPACIDADE FRIGORIFICA DE 21.000 BTUS 

08  (OITO) CONDICIONADORES DE AR CAPACIDADE FRIGORIFICA DE 24.000 BTUS 

06 (SEIS) CONDICIONADORES DE AR CAPACIDADE FRIGORIFICA DE 18.000 BTUS 

COM 18 UNIDADES CONDICIONADORAS DE AR INSTALADAS COM CAPACIDADE TOTAL INSTALADA 
DE 32 TR (TONELADA DE REFRIGERAÇÃO) 

1.  PERIODO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: 

  Data de início: 01/09/2021 

  Previsão do termino: 06/10/2021 

2. RESPONSÁVEL TECNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS: 

ENGENHEIRO MECANICO:  DANIEL OLIVEIRA E SILVA - RPN DE Nº 021144283-6 

3. CONCLUSÃO: 

 Os serviços foram executados de forma satisfatória, em obediência as normas técnicas que os 
serviços planilhados estão coerentes e compatíveis, quantitativamente com efetivamente 
executado. 

 

Maceió 07/10/2021 

 

MARCIO JOHANES VOSS. 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA/AL nº 0208116214 

CPF: 029.303.664-00 
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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 outubro de 2021.
À SMR,
 
Segue documentação encaminhada pela empresa

Engiserv - 0958590.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 14:20, 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
0958594 e o código CRC D97BD1C5.

0002502-70.2021.6.02.8000 0958594v1
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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 outubro de 2021.
À SEIC.
 
Senhora chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0958594, vemos que

a empresa atende ao quesito da Certidão de Acervo Técnico,
necessitando apenas apresentar a Certidão de Registro e
Quitação da empresa no Conselho Reional de Engenharia,
bem como demonstrar o vínculo entre o profissional detentor
do acervo, o engenheiro Daniel Oliveira e Silva, e a empresa
Vicente Gomes do Amaral.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 13/10/2021, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958795 e o código CRC E46004D1.

0002502-70.2021.6.02.8000 0958795v1
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E-mail - 0958827

Data de Envio: 
  13/10/2021 16:40:20

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com

Assunto: 
  Documentação habilitatória - qualificações técnico profissional - Restauração de platafoma - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Segue informação da unidade demandante acerca das documentações encaminhadas, relacionadas à
compravação das qualificações técnicas e profissionais:

"Em atenção ao Despacho SEIC 0958594, vemos que a empresa atende ao quesito da Certidão de Acervo
Técnico, necessitando apenas apresentar a Certidão de Registro e Quitação da empresa no Conselho
Reional de Engenharia, bem como demonstrar o vínculo entre o profissional detentor do acervo, o
engenheiro Daniel Oliveira e Silva, e a empresa Vicente Gomes do Amaral."

No aguardo de novas documentações,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Despacho_0958795.html
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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 705211/2021
Emissão: 11/10/2021

Validade: 31/10/2021

Chave: W5DZW

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: VICENTE GOMES DO AMARAL

CNPJ: 29.136.830/0001-22

Registro: 0000517518

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 20.000,00

Data do Capital: 24/11/2017

Faixa: 1

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: EXERCERÁ ATIVIDADES TÉCNICAS EXCLUSIVAMENTE NO RAMO DE INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
***OBJETO SOCIAL FRACIONADO - DECLARAÇÃO ATO Nº 08/88.*** "REGISTRO APROVADO PARA AS ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE NO
ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA".

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: AVENIDA DOUTOR FERNANDO DO COUTO MALTA, 28, CIDADE UNIVERSITÁRIA, MACEIÓ, AL, 57073030

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/07/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000051783DDAL

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 8301802611. 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: 2018 (1/1)  

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANIEL OLIVEIRA E SILVA

Registro: 0211442836

CPF: 040.409.164-41

Data Início: 06/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO N° 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O
DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VICENTE GOMES DO AMARAL

Registro: 0210008008

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: W5DZW
Impresso em: 13/10/2021 às 17:51:06 por: adapt, ip: 168.0.10.128
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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 705211/2021
Emissão: 11/10/2021

Validade: 31/10/2021

Chave: W5DZW

CPF: 154.516.428-26

Data Início: 24/07/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA
RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: VICENTE GOMES DO AMARAL

CPF: 154.516.428-26

Função: SOCIO E RESP TECNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: W5DZW
Impresso em: 13/10/2021 às 17:51:06 por: adapt, ip: 168.0.10.128
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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 outubro de 2021.
À SMR,
 
Segue documentação complementar encaminhada

pela empresa Engiserv - 0958983.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958986 e o código CRC 26BE1AF5.

0002502-70.2021.6.02.8000 0958986v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
À SEIC.
 
Senhora chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0958986, vemos que

a empresa atende ao quesito da Certidão de Registro e
Quitação no Conselho Regional de Engenharia. Também o
engenheiro Daniel Oliveira e Silva consta como responsável
técnico da empresa, o que supõe o vínculo entre o
profissional detentor do acervo técnico e a empresa.

Salienta-se que o engenheiro Daniel Oliveira e Silva
deverá ser responsável pela execução do objeto deste
processo, juntando a respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica, caso a contratação seja
concretizada.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 14/10/2021, às 10:16, 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
0959193 e o código CRC BDD8EC30.

0002502-70.2021.6.02.8000 0959193v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de 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 edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Termo de Referência presente no Edital e anexos do
Preggão Eletrônico nº 34/2021 - 0926161.

Vieram os autos para instrução de contratação
direta, Despacho GSAD - 0944135, autorizada pela
Presidência, Decisão nº 2009 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES -
 0942923, em virtude do fracasso do citado Pregão Eletrônico
n° 34/2021.

Para tanto, dada a especificidade da contratação,
buscamos propostas de preço junto a diversos potenciais
fornecedores - 0945739. Destes, foram apresentadas as
seguintes propostas de preço:

Empresa Evento Valor
TVG Engenharia 0946025 R$ 85.000,00

Engiserv 0946623 R$ 94.820,00
Mecânica do Frio 0946769 R$ 102.960,00
Foi solicitada, Despacho SEIC - 0950692, à unidade

demandante a análise das documentações apresentadas pela
empresa TVG - 0950694, para fins de verificação de
atendimento das qualificações técnica e profissional,
considerando as disposições do Edital (0926161). Após
análise, a SMR, Despachos 0950999 e 0951378, concluiu que
a empresa não comprovou de forma clara e objetiva o que foi
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solicitado no edital.
Em continuidade, colhemos as documentações da

próxima proposta mais vantajosa, apresentada pela empresa
Engiserv - 0946623, no montante de R$ 94.820,00 (noventa e
quatro mil oitocentos e vinte reais) -
 0956399, 0958590 e 0958983, que, após competente análise
pela unidade demandante, Despachos SMR -
 0959193 e 0958795, foi devidamente aferida quanto ao
atendimento das comprovações de qualificação técnico e
profissional, presentes no Edital.

Foram juntadas aos autos as documentações abaixo
elencandas, restando pendente a Certidão de FALÊNCIA,
INSOLVÊNCIA, REC. JUDICIAL/ EXTRAJUDICIAL E
CONCORDATA, que será juntada aos autos tão logo seja
disponibilizada.

- CADIN - 0959412 página 1;
- Certidão Trabalhista - 0959412 página 2;
- Fisco Estadual - 0959412 página 3;
- Fisco Municipal - 0959412 página 4;
- Consulta ao CEIS - Portal da Transparência -

0959412 página 5;
- Certidão FGTS - 0959412 página 6;
- Consulta Consolidada TCU - 0959412 páginas 7 e

8;
- Certidão RFB - 0959427.
Desta forma, na forma autorizada pela Presidência,

Decisão 2009 - 0942923, sugerimos a contratação direta da
empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, inscrita
no CNPJ nº 29.136.830/0001-22, no montante de R$ 94.820,00
(noventa e quatro mil oitocentos e vinte reais).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/10/2021, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959352 e o código CRC 9911DD90.

0002502-70.2021.6.02.8000 0959352v1
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01941387470Usuário:

14/10/2021 13:49:10Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

VICENTE GOMES DO AMARAL Adimplente29136830
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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: VICENTE GOMES DO AMARAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.136.830/0001-22
Certidão nº: 36503712/2021
Expedição: 14/10/2021, às 12:54:58
Validade: 11/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que VICENTE GOMES DO AMARAL (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.136.830/0001-22, 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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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

VICENTE GOMES DO AMARAL - ME

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 14:49:58 do dia 06/09/2021

Código de controle da certidão: E17B-4E20-46F6-45BF

Certidão fornecida para o CNPJ: 29.136.830/0001-22

Válida até 05/11/2021

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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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0156784/21-19

Contribuinte
VICENTE GOMES DO AMARAL

CPF/CNPJ
29.136.830/0001-22

Endereço
AVENIDA DOUTOR FERNANDO DO COUTO MALTA, 28  , BAIRRO CIDADE 
UNIVERSITARIA, MACEIO/AL - CEP: 57.073-030

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de 
Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda 
Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que venham a ser apuradas, com 
referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome do 
Contribuinte Imobiliário, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 
da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos 
efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 14 de Outubro de 2021

Válida até: 12/01/2022

Código de autenticidade: A49266BF3401D806
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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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

29136830000122

Data da consulta: 14/10/2021 11:53:30 
Data da última atualização: 13/10/2021 18:00:18

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 29.136.830/0001-22
Razão Social: VICENTE GOMES DO AMARAL ME
Endereço: AV DOUTOR FERNANDO DO COUTO MALTA 28 / CIDADE UNIVERSITARI / MACEIO / AL /

57073-030

 
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:13/10/2021 a 11/11/2021 
 
Certificação Número: 2021101301451337690290

Informação obtida em 14/10/2021 12:48:09

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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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: 14/10/2021 12:42:15 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: VICENTE GOMES DO AMARAL 
CNPJ: 29.136.830/0001-22 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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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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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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: VICENTE GOMES DO AMARAL
CNPJ: 29.136.830/0001-22 

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 13:00:54 do dia 14/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2022.
Código de controle da certidão: 2CB7.64E7.BD1B.4FF9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
29.136.830/0001-22
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
24/11/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
VICENTE GOMES DO AMARAL 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ENGSERV 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados
anteriormente 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
AV DOUTOR FERNANDO DO COUTO MALTA 

NÚMERO 
28 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.073-030 

BAIRRO/DISTRITO 
CIDADE UNIVERSITARIA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(82) 9143-0929 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
24/11/2017 

 
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 14/10/2021 às 14:02:17 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Número do Pedido
Data do Pedido

Modelo
Razão Social
Pessoa
Documentos
Endereço
CEP
Bairro
Município

E-Mail

> Bem-vindo > Certidões > Certidões de 1º grau > Cadastro de Pedido de Certidão de 1º Grau

Cadastro de Pedido de Certidão de 1º Grau

Orientações

O seu pedido foi cadastrado com sucesso. Para emissão da Certidão, serão encaminhadas instruções no e-mail informado, ou anote o Número e a Data do
seu Pedido, para posterior emissão da Certidão.
Prazo máximo para liberação da Certidão dias.

Dados para Download da Certidão

: 3159197
: 14/10/2021

Resumo do Pedido

: FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, REC. JUDICIAL/ EXTRAJUDICIAL E CONCOR
: VICENTE GOMES DO AMARAL
: Jurídica
: CNPJ: 29.136.830/0001-22
: AV DR FERNANDO COUTO MALTA, 28
: 57073-030
: CIDADE UNIVERSITÁRIA
: Maceió ( AL )

E-mail informado para envio das instruções

: lisianacintra@gmail.com
 

Desenvolvido pela Softplan em parceria com o Tribunal de Justiça de Alagoas

Identificar-se
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0959352, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/10/2021, às 15:05, 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
0959501 e o código CRC 0C2B087B.

0002502-70.2021.6.02.8000 0959501v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
À SLC, para elaborar a minuta do contrato,

consoante previsão editalícia, e posterior submissão do feito à
AJ-DG, para análise da conformidade legal da proposição de
contratação direta, por dispensa de licitação, fundamentada
no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93, na forma da instrução
(Despacho SEIC 0959352), e aprovação da referida minuta.

Observo que há reserva de crédito registrada nos
autos (doc. 0888648).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/10/2021, às 22:28, 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
0959815 e o código CRC FF02F51B.

0002502-70.2021.6.02.8000 0959815v1
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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 18/10/2021, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960859 e o código CRC F1FD71E5.

0002502-70.2021.6.02.8000 0960859v2
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        CONTRATO Nº XX/2021 

      Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
Minuta 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 
PLATAFORMAS DE SUPORTE DE 
CONDENSADORAS, CELEBRADO COM 
A EMPRESA VICENTE GOMES DO 
AMARAL - ENGSERV.  
 

 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 VICENTE GOMES DO AMARAL - 
ENGSERV, CNPJ nº : 29.136.830/0001-22, situada na avenida Doutor Fernando Couto 
Malta,  nº 28, Cidade Universitária, Maceió/AL, Telefone (82)99143-0929/98808-8581, e-
mail vicenteamaralmirandiba@gmail.com, CEP: 57073-030, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Vicente Gomes do Amaral, 
portador do RG nº 25.039.435-2 SSP/SP, CPF nº 154.516.428-26, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços de restauração de plataformas que dão 
suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro  no  art.  24, V, da Lei nº 
8.666/93 e alterações e no Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2021, 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, conforme 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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de restauração 
em 11 (onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de 
climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
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fornecimento de material, conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos 
do Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2021. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todos os serviços serão prestados na Sede do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol, Maceió-AL, 
CEP: 57051-090. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo 
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio 
aviso. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS 

 
 O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados 
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos 
para a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 
   Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante 
pagará à Contratada, o valor unitário de R$ 8.620,00 (oito mil e seiscentos e vinte reais), 
sendo o valor total deste contrato de R$ 94.820,00 (noventa e quatro mil e oitocentos e 
vinte reais). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas, 
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de 
Alagoas (TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades condensadoras do 
sistema de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão 
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a 
contratada deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibidor 
de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam equipamentos de 
climatização, caberá à contratada a desinstalação desses equipamentos, quando 
necessário, para que o tratamento da estrutura seja executado em toda sua superfície. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de 
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes 
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nos equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a 
realização do serviço. 

PARÁGRAFO QUARTO - Por se tratar de um trabalho em altura, é necessário que sejam 
atendidos os critérios das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
principalmente a NR 35, que estabelece os requisitos mínimos de proteção para o 
trabalho em altura. 

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem 
bancária de crédito em conta-corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de 
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o 
atesto da nota fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as 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; 
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 SÉTIMA – 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 
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Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 084621, Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de 
Empenho nº 2021NE000XXX, de XX de XXXX de 2021, no valor R$ XXXX (XXXX). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica 
– RRT; 

b) Realizar a manutenção das plataformas metálicas sempre 
com a otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da 
sustentabilidade; 

c) Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento 
equivalente, quando necessário, para retirada do objeto contratual, 
observadas as normas de segurança do trabalho; 

d) Executar os serviços obedecendo, rigorosamente, às 
normas de segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade; 

e) Empregar mão de obra própria e especializada para 
execução dos serviços contratados; 

f) Utilizar, obrigatoriamente, fardamento, crachá e todo 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, 
de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e 
Emprego, NR 6; 

g) Utilizar produtos químicos necessários à realização do 
serviço, desde que estejam aprovados pelos órgãos governamentais 
competentes, que sejam de primeira qualidade e venham acondicionados 
em embalagens originais de fábrica ou de comercialização, que não causem 
danos a pessoas ou a quaisquer outros itens envolvidos no objeto desta 
contratação; 

h) Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas 
metálicas, para a realização dos serviços, caso necessário;  

i) Substituir, quando necessário, os parabolts e vergalhões de 
transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela 
completa segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 
(cinco) anos; 

j) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas 
metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador 
de ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à 
proteção contra a ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas) 
demãos de pintura em esmalte sintético branco; 

k) Executar, caso seja necessário, as demais medidas 
necessárias aos serviços de restauração e manutenção das plataformas 
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externas, a exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja oxidação 
comprometa a sua segurança; 

l) Remover as unidades condensadoras que se encontram 
sobre as plataformas metálicas, para a execução do serviço, caso necessário. 
Após a manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar 
os equipamentos que forem removidos, inclusive refazendo todas as 
instalações e garantindo o seu perfeito funcionamento; 

m) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado às 
unidades condensadoras ou às suas instalações durante a execução do 
serviço ou mesmo decorrente da má instalação das estruturas 
de sustentação, de modo que terá que arcar com os prejuízos decorrentes 
destes danos; 

n) Atender às exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA, 
tais como: 

n.1) Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco 
- APR e a emissão da Permissão de Trabalho – PT; 

n.2) Desenvolver procedimento operacional para as 
atividades rotineiras de trabalho em altura; 

n.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; 

n.4) Adotar as providências necessárias ao 
acompanhamento e ao cumprimento das medidas de 
proteção estabelecidas em Norma; 

n.5) Garantir aos trabalhadores informações atualizadas 
sobre os riscos e as medidas de controle; 

n.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie 
após a adoção das medidas de proteção definidas em 
Norma; 

n.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; 

n.8) Estabelecer uma sistemática de autorização dos 
trabalhadores para trabalho em altura; 

n.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. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
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 O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data 
da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário 
Oficial da União. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis. 

 
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 

 
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. 
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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 - 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 SÉTIMO - 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 OITAVO - 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 NONO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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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PARÁGRAFO DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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 DEZENOVE - 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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO 
 
                      A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e 
a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR). 
 
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 À DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE,  AO 
ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão da 
autoridade competente que ratificou a dispensa de licitante , evento SEI xxxx,  aos 
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° 34/2021 e às estipulações da proposta 
de preços da Contratada, evento SEI nº 0946623 . 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
 Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões 
e eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor 
da garantia prestada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação 
pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária 
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO -  Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento 
das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 

garantidora atenderá ao disposto no parágrafo anterior, caso haja solicitação de resgate 

por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - 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. 
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CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, 
para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

 E por 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 
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES 
Presidente 

 

  
 
Pela Empresa 
 

VICENTE GOMES DO AMARAL 
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta de contrato adequada à fundamentação

por dispensa e a proposta da empresa VICENTE GOMES DO
AMARAL - ENGSERV.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 18/10/2021, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960892 e o código CRC 8199C9AC.

0002502-70.2021.6.02.8000 0960892v1

Despacho SLC 0960892         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 695



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Análise. Legalidade. Contratação Direta. Fracasso. Pregão Eletrônico.

 

Parecer nº 1307 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Retornam a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos eletrônicos, no trato de pretensão de contratação direta
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, tendo em vista que
a mesma fora objeto dos Pregões Eletrônicos nº 3/2021
(0907256), nº19/2021 (0915893) e nº 34/2021 (0944134).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O Senhor Secretário de Administração pondera,

nos termos do Despacho GSAD 0941071 que, tendo em vista
os sucessivos fracassos (três vezes) dos suso referidos
Pregões Eletrônicos, requereu que fosse avaliada a
possibilidade de contratação direta dos serviços,
considerando o risco de desbamento dos equipamentos
instalados, conforme consta da Justificativa do Termo de
Referência (0877909).

 
Os autos seguiram à Presidência desta Corte que,

por meio da Decisão 2009 (0942923), homologou os atos
praticados pelo Pregoeiro, nos termos do inciso IV, art. 7º, do
Decreto nº 3.555/2000, autorizou a instrução da contratação
direta

 
Após minudente instrução, a Seção de Instrução de

Contratações, por meio do Despacho SEIC 0959352, sugeriu a
contratação direta, por dispensa de licitação,
da Empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV,
inscrita no CNPJ sob o nº 29.136.830/0001-22, pelo montante
de R$ 94.820,00 (noventa e quatro mil oitocentos e vinte
reais).

 
Na sequência, a Seção de Licitações e

contratos customizou a minuta do contrato (0960886) que
integra o edital do Pregão Eletrônico n° 34/2021, adequada
quanto à fundamentação por dispensa e a proposta da
Empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, e
encaminhou a esta AJ-DG para análise.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
De início, vejamos o que dispõe a Lei de Licitações

acerca desta hipótese de dispensa:
 

"Art. 24.  É dispensável a licitação: 
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(...)
V - quando não acudirem interessados à
licitação anterior e esta, justificadamente,
não puder ser repetida sem prejuízo para
a Administração, mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas;"

 
Nesse  sentido, de interesse trazer à baila trechos

de elucidativos estudos, publicados no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para a prestação de
consultoria em licitações e contratos, litteris:

 
“DOUTRINA - 533/208/JUN/2011
CONTRATAÇÕES MOTIVADAS POR
LICITAÇÕES DESERTAS
E FRACASSADAS
por ALDEM JOHNSTON BARBOSA
ARAÚJO
(...)
“Essa hipótese de dispensa de licitação,
também cognominada de
‘licitação deserta ou fracassada’,
como a hipótese do inciso anterior,
igualmente exige o atendimento de
requisitos sem os quais não poderá ser
legitimada a contratação direta.
São eles:
a) ocorrência de licitação anterior;
b) ausência de interessados;
c) risco de prejuízo caracterizado ou
demasiadamente aumentado pela demora
decorrente de processo licitatório;
d) evitabilidade do prejuízo mediante
contratação direta;
e) manutenção das condições ofertadas
no ato convocatório anterior.”
 

Observe-se também o que preconiza o Tribunal de
Contas da União acerca do tema:

 
17789 - Contratação pública –
Dispensa – Licitação fracassada –
Possibilidade – Requisitos a serem
observados – TCU
Acerca da possibilidade de contratação
por dispensa com fulcro no art. 24, inc. V,
da Lei n° 8.666/93, nos casos em que o
certame restar fracassado, o Plenário do
TCU se pronunciou no sentido de que “o
fundamento jurídico último, a ratio juris,
do inciso V do art. 24 da Lei na 8.666/93 é
obstar a ocorrência de algum prejuízo à
Administração por conta da injustificada
repetição de um procedimento licitatório,
autorizando-se a contratação direta
quando a licitação anteriormente
realizada, por razões alheias à ação do
Poder Público, não logra êxito”. O Relator
ressaltou, contudo, que alguns requisitos
devem ser observados: “Por evidente,
essa alegada possibilidade de ocorrência
de prejuízo à Administração por conta da
repetição do certame, assim como a
presumível eliminação daquele prejuízo
com a imediata contratação direta, deverá

Parecer 1307 (0963609)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 697



ser convincentemente demonstrada por
parte do órgão ou entidade desejoso de
contratar (...). Por igual, só é possível
cogitar-se da dispensa de licitação sob a
guarida do aludido preceito legal se o
desinteresse por parte dos eventuais
licitantes não tiver sido determinado por
condições injustificadamente restritivas
inseridas pela Administração nas regras
regentes do certame”. E concluiu
que: “Portanto, consolidando o até
aqui exposto, entendo legítimo
concluir que em tese seria possível a
invocação do inciso V do art. 24 da
Lei 8.666/93 para respaldar a
contratação direta também nas
hipóteses de licitação
fracassada”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão
n° 533/2001, Plenário, Rel. Min. Adylson
Motta, j. em 08.08.2001.)

 
Registramos, ainda, o relatório do Acórdão TCU nº

4.748/2009 - 1ª Câmara:
 
[RELATÓRIO]
"4.4.3 Exame: Estabelece o art. 24, inciso
V, da Lei 8.666, de 1993, a possibilidade
de dispensa de licitação pública se
satisfeitas simultaneamente as seguintes
condições: (a) falta em certame anterior
de proposta reputada válida
(interpretação extensiva dada por este
Tribunal à expressa hipótese de não-
comparecimento de interessados) e (b)
impossibilidade justificada de repetição
do certame sem que haja prejuízo para a
Administração, 'mantidas, neste caso,
todas as condições preestabelecidas'." 

 
Assim, visualizamos a possibilidade de aplicação da

supracitada dispensa nos casos de licitações fracassadas
(exceto as destinadas a registro de preços), o que já foi objeto
de discussão no P.A nº 37.332/2012 (Parecer nº 346/2012 –
COCIN e pronunciamento da AJ-DG). Dessa forma,
entendemos ser possível a dispensa de licitação com fulcro
art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993, desde que atendidos os
três requisitos:

 
a) caracterização da licitação como
fracassada ou deserta, conforme já
constatado nos autos - Decisão 2009
(0942923);
b) justificativa dos prejuízos que os
procedimentos necessários à realização
de novo certame causariam à
Administração - Despacho GSAD
0941071; e
c) observância das condições impostas
pelo edital que regulamentou o certame
(Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2021
(0926161)).

 
Com relação ao terceiro requisito acima elencado,

deve-se esclarecer que, por uma questão de isonomia, deverão
ser mantidas no contrato celebrado por dispensa todas as
condições exigidas para fins de habilitação e de execução do
contrato.
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Então, tanto os documentos exigidos no certame
anterior para fins de atendimento dos requisitos previstos do
art. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93, quanto os aspectos
concernentes à descrição do objeto e suas
especificações mínimas, tais como quantidades,
estimativa de preços, prazos de entrega, multas e os
respectivos percentuais aplicáveis (Decisão TCU nº
035/96) deverão ser observados no contrato celebrado
por dispensa com base no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

 
Tal imposição – manutenção de todas as condições

preestabelecidas – tem a finalidade de evitar que sejam feitas
exigências, quando da elaboração do instrumento
convocatório, que inviabilizem a licitação ou tornem o
certame deserto, com o intuito de possibilitar a contratação
direta com determinada empresa, evidenciando burla à
licitação e ao princípio da isonomia.

 
Resta claro, assim, que a expressão condições

preestabelecidas, contida na hipótese de dispensa prevista
no inc. V do art. 24 da Lei nº 8.666/93, alcança todas as
exigências do edital da licitação que resultou deserta, tanto as
relativas à habilitação, como as concernentes à execução do
objeto.

 
4. DA DOCUMENTAÇÃO, CONFORME AS

CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS NO EDITAL QUE
REGULAMENTOU O CERTAME

 
Constam dos autos os seguintes documentos:
 

- Edital do último Pregão Eletrônico nº
34/2021 (0926161), comprovante de
publicação do DOU (0927310);
- Ata do referido pregão fracassado
(0939969) e termo de adjudicação
(0939970);
- Proposta da Empresa VICENTE GOMES
DO AMARAL - ENGSERV (0946623), com
valor inferior ao estimado pela
Administração e divulgado no
instrumento convocatório (0926161) e
documentação complementar (0958590 e
0958590);
- Declaração de Inexistência de Prática de
Nepotismo (0956399);
- CADIN - 0959412 (página 1);
- Certidão Trabalhista - 0959412 (página
2);
- Fisco Estadual - 0959412 (página 3);
- Fisco Municipal - 0959412 (página 4);
- Consulta ao CEIS - Portal da
Transparência - 0959412 (página 5);
- Certidão FGTS - 0959412 (página 6);
- Consulta Consolidada TCU - 0959412
(páginas 7 e 8);
- Certidão RFB - 0959427;
- Qualificação técnica e
profissional, analisada pela unidade
demandante, nos termos dos
Despachos 0958795 e 0959193; e
- Reserva de crédito no valor suficiente
para cobrir a despesa que ora se
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pretende.
 
Por outro lado, resta pendente a juntada dos

seguintes comprovantes:
 

- Certidão de FALÊNCIA,
INSOLVÊNCIA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL/
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA;
- Aprovação da proposta pela unidade
técnica demandante;
- Declarações exigidas no item 3.4 do
edital:
 
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 são 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.
 
- Documentos aptos à comprovação
da habilitação jurídica; e
- Consultas aos cadastros em nome
do sócio majoritário da empresa, 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
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administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Item 10.2 do Edital do
PE nº 34/2021).
 

5. DA MINUTA CONTRATUAL
 
A minuta contratual fora customizada pela SLC,

nos termos do que se observa no Despacho SLC 0960892.
Esta unidade já havia analisado a minuta quando da análsie
do referido edital, em cujo anexo III já continha minuta de
contrato, nos termos do Parecer 426/2021 (0884795),
complementado pelo Parecer 448/2021 (0886097), razão pela
qual ratifico sua aprovação.

 
 
6. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, sanadas as pendências apontadas no

item 4 deste pronunciamento e diante da situação de dispensa
verificada, conforme art. 24, V da Lei nº 8.666/93, esta AJ-
DG opina pela possibilidade da contratação da
Empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, inscrita
no CNPJ sob o nº 29.136.830/0001-22, pelo valor total de R$
94.820,00 (noventa e quatro mil oitocentos e vinte reais),
para realização de serviços de restauração em 11
(onze) plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
conforme Termo de Referência contido no Edital do Pregão
Eletrônico nº 34/2021, sendo também certo que tal
entendimento encontra amparo na mais abalizada doutrina e
na jurisprudência do Tribunal de Contas da União,  desde
que observadas todas as condições impostas pelo edital
que regrou a licitação fracassada.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 22/10/2021, 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
0963609 e o código CRC 2D51E3D8.

0002502-70.2021.6.02.8000 0963609v22
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À SEIC/COMAP, para complemento da instrução,

na forma recomendada pela AJ-DG, no item 4 do Parecer 1307
(doc. 0963609).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2021, às 11:30, 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
0964231 e o código CRC C91FF5A8.

0002502-70.2021.6.02.8000 0964231v1
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 14/10/2021  003159197 

 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:   003159197  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:  

 VICENTE   GOMES   DO   AMARAL,   residente   na   AV   DR   FERNANDO   COUTO   MALTA,   28,   CIDADE 
 UNIVERSITÁRIA, CEP: 57073-030, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 29.136.830/0001-22 ******************** 

                        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, quinta-feira, 14 de outubro de 2021 às 12h46min. 

                      003159197 
 PEDIDO N°:  
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À SEIC,
Para complemento da instrução, na forma

recomendada pela AJ-DG, no item 4 do Parecer 1307
(doc. 0963609).

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 22/10/2021, às 11:50, 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
0964281 e o código CRC FB99D7B3.

0002502-70.2021.6.02.8000 0964281v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À AJ-DG, com cópia para SAD e COMAP (para

ciência),
 
Em atenção ao determinado no Parecer nº 1307 /

2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0963609), informamos:
 
- Certidão de FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL/ EXTRAJUDICIAL E
CONCORDATA - 0964255;
- Aprovação da proposta pela unidade técnica
demandante - pode ser aferida em correspondências
trocadas entre as
unidades: 0946802, 0956400, 0958153, 0958594, 0958795, 0958986 e 0959352.
- Declarações exigidas no item 3.4 do edital -
 0964336;
- Documentos aptos à comprovação da habilitação
jurídica - 0964542; e
- Consultas aos cadastros em nome do sócio
majoritário da empresa - 0964406.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/10/2021, às 17:25, 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
0964333 e o código CRC 09B87D82.

0002502-70.2021.6.02.8000 0964333v1
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E-mail - 0964379

Data de Envio: 
  22/10/2021 12:37:11

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com

Assunto: 
  Serviço de restauração de plataformas de unidades condensadoras - TRE/AL

Mensagem: 
  Senhor Vicente,

Para continuidade da contratação, solicitamos que nos sejam apresentadas as documentações
relacionadas à habilitação jurídica, constantes do item 10.10.1 do Edital:

10.10.1. 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; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva. 

Atencisoamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Edital_0926161_34___pe___servico_de_restauracao_de_plataformas___condicionadores_de_ar_PA_0002502_70.2021.6.02___REPETICAO.pdf
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: VICENTE GOMES DO AMARAL 
 
CPF/CNPJ: 154.516.428-26 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 12:52:06 do dia 22/10/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 168Z221021125206 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/10/2021 às 12:51) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 154.516.428-26.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6172.DDE8.329D.8864 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 22/10/2021 as 12:51:04 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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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

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2017 09:33 SOB Nº 27101444683.
PROTOCOLO: 170290999 DE 24/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704514831. NIRE: 27101444683.
VICENTE GOMES DO AMARAL ME

        Edvaldo Maiorano de Lima
            SECRETÁRIO-GERAL
           MACEIÓ, 24/11/2017
         www.facilita.al.gov.br
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DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2021.
Atendidas as recomendações da AJ-DG, quanto ao

complemento da instrução (item 4 do Parecer 1307 -
doc. 0100238), consoante registra a SEIC, no
Despacho 0964333, submeto os autos à consideração do Sr.
Diretor-Geral, com vistas à autorização da dispensa de
licitação, com base no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2021, às 00:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964557 e o código CRC F2BBC4F5.

0002502-70.2021.6.02.8000 0964557v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral constante do Parecer AJ-DG nº
1307/2021 (0963609), bem como o saneamento do feito promovido
pelas unidades administrativas (0964333), autorizo a dispensa de
licitação, com esteio no art. 24, V, da Lei nº 8.666/93 c/c o § 2º
do art. 10 da Res. TRE-AL de n.º 15.787/2017, com vistas à
contratação direta da Empresa VICENTE GOMES DO AMARAL -
ENGSERV, inscrita no CNPJ sob o nº 29.136.830/0001-22, pelo
montante de R$ 94.820,00 (noventa e quatro mil oitocentos e vinte
reais) 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.

Assim sendo, evoluo os autos ao crivo de V. Exa., para as
providências definidas pelo art. 26 da Lei nº 8.666/93 c/c o § 2º
do art. 10 da Res. TRE-AL de n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/10/2021, às 16:39, 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
0964948 e o código CRC AFBC2E8B.

0002502-70.2021.6.02.8000 0964948v1
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Continuidade. Análise. Contratação Direta.

 

Parecer nº 1310 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução a cargo das
unidades competentes da Seção de Instrução de Contratações,
ligada à Secretaria de Administração, considerando os
apontamentos contidos no Parecer 1307/2021 (0963609).

 
A SEIC providenciou a juntada dos documentos,

conforme consta da informação contida no Despacho SEIC
0964333.

 
Desta feita, esta AJ-DG, considerando sanadas as

pendências anteriormente indicadas, em complemento ao
Parecer suso mencionado desta unidade administrativa, diante
da situação de dispensa verificada, conforme art. 24, V da Lei
nº 8.666/93, opina pela possibilidade da contratação direta
da Empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV,
inscrita no CNPJ sob o nº 29.136.830/0001-22, pelo valor total
de R$ 94.820,00 (noventa e quatro mil oitocentos e vinte
reais), 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, tendo em vista que os
sucessivos fracassos dos Pregões Eletrônicos nº 3/2021
(0907256), nº19/2021 (0915893) e nº 34/2021 (0944134), que
objetivaram a contratação que ora de pretende, conforme se
observa da instrução dos autos.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 25/10/2021, às 16:42, 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
0965039 e o código CRC 8ACD1338.

0002502-70.2021.6.02.8000 0965039v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Ratificando a conclusão 0964948, esta Diretoria

acrescenta em sua manifestação anterior a menção adicional ao
Parecer da Assessoria Jurídica de n.º 1310 (0965039), que reconhece
o saneamento do feito pelas unidades administrativas, estando o
mesmo pronto para decisão, nos termos em que lá referidos.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/10/2021, às 14:01, 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
0965100 e o código CRC 6C9AA65D.

0002502-70.2021.6.02.8000 0965100v1
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Inexigibilidade de licitação. Art. 25, caput da Lei nº 8.666/93.

 

Decisão nº 2567 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Versam os autos acerca de contratação direta 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, tendo em vista os sucessivos fracassos dos Pregões
Eletrônicos nº 3/2021 (0907256), nº19/2021 (0915893) e nº 34/2021
(0944134).

 
Em trâmite de instrução, a Assessoria Jurídica da

Diretoria-Geral, considerando sanadas as pendências anteriormente
apontadas no Parecer 1307/2021 (0963609), opinou, no Parecer nº
1310 / 2021 (0965039), dada a situação de dispensa verificada nos
presentes autos, conforme art. 24, V da Lei nº 8.666/93, pela
possibilidade da contratação direta da Empresa VICENTE GOMES
DO AMARAL - ENGSERV, inscrita no CNPJ sob o nº
29.136.830/0001-22, pelo valor total de R$ 94.820,00 (noventa e
quatro mil oitocentos e vinte reais), 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.

Dessarte, considerando os referidos Pareceres 1307 e
1310 da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, RATIFICO, nos
termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento de
inexigibilidade de licitação, nos moldes das Conclusões do Sr.
Diretor-Geral (0964948 e 0965100), e AUTORIZO, com fulcro no
artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a contratação direta da Empresa
VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, inscrita no CNPJ sob o
nº 29.136.830/0001-22, pelo valor total de R$ 94.820,00 (noventa e
quatro mil oitocentos e vinte reais), tendo em vista que os sucessivos
fracassos dos Pregões Eletrônicos nº 3/2021 (0907256), nº 19/2021
(0915893) e nº 34/2021 (0944134).

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/11/2021, às 12:11, 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
0968181 e o código CRC C0477BBE.
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DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2021.
À SLC, para publicidade e lavratura do contrato,

devendo informar o respectivo número de ordem à COFIN,
para emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/11/2021, às 15:43, 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
0969950 e o código CRC 261E6FB7.

0002502-70.2021.6.02.8000 0969950v1
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DESPACHO

Maceió, 08 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 08/11/2021, às 13:33,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970246 e o código CRC 542E4A13.

0002502-70.2021.6.02.8000 0970246v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
Prezadas colegas da SLC, solicitamos informar  o

número do futuro contrato.
 
Grato.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 08/11/2021, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970405 e o código CRC A55C37AB.

0002502-70.2021.6.02.8000 0970405v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
À SGO,
Informando que foi reservado o nº 22/2021, para

contratação de serviços de restauração em 11 (onze)
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do
sistema de climatização do TRE/AL.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 08/11/2021, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970498 e o código CRC 216BE5F4.

0002502-70.2021.6.02.8000 0970498v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 419 (RO 797).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 08/11/2021, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970569 e o código CRC 2EC64C51.
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08/11/2021 17:30 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6743599 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: 08/11/2021 17:19:39
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6743599
   Data prevista de publicação: 09/11/2021
   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

13983496 Extrato de inexigibilidade - PA SEI nA 0002502-
70.2021.6.02.8000 (VICENTE GOMES DO AMARAL).rtf

cd187e4cd302cae0
7993a47ad6128e8e 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura da nota de empenho a que se refere o documento
0970569.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 08/11/2021, 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
0970650 e o código CRC 6590EB13.

0002502-70.2021.6.02.8000 0970650v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/11/2021 18:48
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 419

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70282 IEF MANPRE

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

08/11/2021 Ordinário 0002502-70.2021 - 94.820,00

29.136.830/0001-22 VICENTE GOMES DO AMARAL

22CT2021. Contratação de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DOUTOR FERNANDO DO COUT 28 CIDADE UNIVERSITARI

CEP

57073-030

Município

MACEIO AL

UF Telefone

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

08/11/2021 18:48:08
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/11/2021 18:48
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 94.820,00

Total da Lista

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

001 94.820,00Contratação direta dos 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.
Decisão nº 2567 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

08/11/2021 Inclusão 1,00000 94.820,0000 94.820,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

08/11/2021 18:48:08

Gestor Financeiro

MARCIO ANDRADE DA SILVA

***.446.325-**

08/11/2021 17:44:53

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

08/11/2021 18:48:08
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2021.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do termo

contratual e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/11/2021, às 19:04, 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
0970738 e o código CRC B6ACAA85.

0002502-70.2021.6.02.8000 0970738v1
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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 05302021110900192

192

Nº 210, terça-feira, 9 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: OI S.A. - Em Recuperação Judicial; Objeto do 3º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Natureza
de Despesa: 3.3.90.39.58; PTR: 168.413 e 168.418; Data da assinatura: 27/10/2021; Proc.
n.º TRF2-EOF-2019/00136; Contrato n.º 037/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Seal Telecom Comércio e Serviços de
Telecomunicações Ltda.; Objeto do 1º Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do
Contrato original por 12 (doze) meses; Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93; Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 3.3.90.40.07; PTR: 168.420; Data da
assinatura: 25/10/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00222; Contrato n.º 048/2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO nº 03/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. OBJETO: Permitir ao TJ/PR e à PRC/PR o
acesso de dados e a emissão de certidões da Justiça Federal de 1º e 2º graus da 4ª Região,
relativas a antecedentes e condenações criminais e condenações cíveis, bem como ao rol
de culpados, com o fim específico de utilização no exercício de suas atribuições
institucionais. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA:
10/11/2026. P.A. 0006871-21.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Ricardo Teixeira do Valle
Pereira, Presidente, em 04/11/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 3979-08.2021.4.05. Objeto: Registro de preços para contratação
de empresa especializada, para fornecimento, sob demanda, de alimentação, neste
compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, para os
magistrados, nos intervalos das sessões de julgamento do Pleno do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/11/2021 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av.cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00013-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 09/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/11/2021
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.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 - 08/11/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0001560-65.2021.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 13/2021. Contratante:
TRE/AC. Contratada: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ n.º 76.535.764/0001-43.
Objeto: Prestação de Serviço de Telefonia Fixa Comutada, Longa Distância Nacional - LDN,
Discagem Diretas por Ramais - DDR e Banda Larga, nas unidades da Sede do TRE-AC e nos
Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior. Valor: R$ 346.912,90 (trezentos e quarenta e
seis mil novecentos e doze reais e noventa centavos). Período de Vigência: 12 (doze) meses
- 05/11/2021 a 05/11/2022. Dotação orçamentária: Ação -
10.14102.02.122.0570.20GP.0012; Natureza da Despesa - 33.90.39.58; Plano Interno - ADM
TELEFO; Notas de empenho nº 266/2021 a n.º 290/2021. Fundamento Legal: Leis nº
10.520/2002. Data de Assinatura: 05/11/2021. Signatários: Rosana Magalhães da Silva,
Diretora-Geral do TRE/AC e Vanessa Borges Raupp Fonseca e Marcos Wellington Mariano
Rocha, representantes da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001827-37.2021.6.01.8000. Quarto Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 44/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: AIRES TURISMO LTDA, CNPJ nº
06.064.175/0001-49. Objeto: prorrogar, com fundamento no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93,
pelo prazo de 12 (doze) meses (01/01/2022 a 31/12/2022), o prazo de vigência
estabelecido na Cláusula Sétima do instrumento contratual. Data de assinatura:
05/11/2021. Signatários: Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, Maria
Terezinha Pereira Aires, representante da Contratada.

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 24/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
28/10/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa
para a contratação de pessoa jurídica especializada em atuar como Agente de Integração
entre estudantes, instituições de ensino e parte concedente de vagas de estágio, visando
o desenvolvimento do Programa de Estágio do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Total de
até 48 estagiários. Ensino Médio e Superior. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital:
09/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Rua Ministro Ilmar Galvão, S/n Portal da
Amazônia - RIO BRANCO - AC. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2021 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/11/2021, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

BRUNA SILVA BRASIL
Seção de Licitações - Tre/ac

(SIDEC - 08/11/2021) 070002-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000; Objeto: contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, da empresa VICENTE GOMES DO AMARAL, inscrita no CNPJ sob o nº
29.136.830/0001-22, para realização de serviços de restauração em 11 (onze)
plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização
instalado no TRE/AL; Fund. Legal: artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93; valor total R$
94.820,00 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte reais); Autorizada pelo Des.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, em 05/11/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 26/2021. Assinatura: 18/10/2021. P.A. nº 0000617-

91.2021.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

Ata de Registro de Preços nº 17/2021.

. E M P R ES A REGISTRADA: MOBILI BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

. CNPJ: 30.320.648/0001-06 E-MAIL: carlos.paiva@mobili.net.br

. ENDEREÇO: SBN Quadra 01, Blofo F, 1701 Parte D-2, CEP: 70.040-908, Asa
Norte, Brasília-DF

TEL: 11
99940-7402

. Ordem Item ES P EC I F I C AÇÕ ES
T ÉC N I C A S

QTD
(A)

V A LO R
UNITÁRIO
POR
ITEM/R$

(B)

VALOR PARA
UMA ANTENA
(C) (Valor
unitário por
item, "B",
multiplicado por

24 meses)R$

VALOR TOTAL
DO ITEM(D)
(D = C x A)

/R$

. 01 01(G1) Link IP Internet de
comunicação por
Satélite,

16 1.350,00 32.400,00 518.400,00

. 02 02(G1) Locação com garantia
de Estação VSAT
transportável

16 1.350,00 32.400,00 518.400,00

. 03 03(G1) Pacote adicional de
franquia mensal de
dados de 50 GB (além
da franquia mensal
contratada).

4 300,00 7.200,00 28.800,00

. 04 04(G2) Link de comunicação
por Satélite, na
modalidade acesso à
Internet por Satélite,

8 2.550,00 61.200,00 489.600,00

. 05 05(G2) Locação com garantia
de Estação VSAT
transportável

8 1.250,00 30.000,00 240.000,00

FRANCISCO VALENTIM MAIA

Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 16622/2016 TRE-AM Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n.
33/2016, de prestação de serviços de telecomunicações, objetivando o fornecimento de
solução de comunicação de dados bidirecional VSAT (Very Small Aperture Terminal), em
banda Ku, compreendendo Conexões IP. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS. CONTRATADO (A): HUGUES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.
Fundamentação Legal: conforme o disposto no art. 57, § 4º da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores. Do Objeto: alteração da Cláusula Sétima (DO PRAZO DE VIGÊNCIA E
EXECUÇÃO). DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: O prazo de vigência do presente Contrato é de 06
(seis) meses, ou seja, 07/11/2021 a 06/05/2022. Data da Assinatura: 19/10/2021. Assinam:
Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e os Senhores
MARCUS EDUARDO FACCIO TURCHETTI e RAFAEL MEINKING GUIMARÃES, pelo (a)
Contratado (a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 040/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa VR CONSULTORIA LTDA. OBJETO: Prestação de serviço de
conservação das urnas eletrônicas e manutenção das baterias externas, patrimoniadas no
TSE e cedidas ao T.R.E-BA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão TRE/BA nº
016/2021. Valor total: R$ 1.699.406,99. Dotação Orçamentária: elemento 3.33.90.40.12 e
Ação 02.061.0570.4269.0001. Processo SEI nº 0135609-66.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 30
(trinta) meses, a contar de 16.11.2021. ASSINATURA: 08/11/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo
de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Victor Hugo Soares da Costa, pela Contratada.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0057374-27.2016.6.05.8000. OBJETO: Locação de imóvel em Mata de
São João - BA. FAVORECIDO: Eunice Batista Alves. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei
n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.36.15; Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR MENSAL: R$ 1.800,64. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos
Vieira, em 28/10/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 84/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE
APARELHOS ELÉTRICOS LTDA, para eventual aquisição de condicionadores de ar tipo
'janela', 'split system' e portátil. 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° 0013104-39.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da
sua assinatura. ASSINATURA: 05/11/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo
TRE-BA, e o Sr. Julio Cesar Garcia Martins.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 14. Condicionador de ar "split system" do
tipo "Hi Wall

Marca / Modelo: Agratto /
Split Inverter Neo Top
ICST12FR4

53 1.695,65
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: vicenteamaralmirandiba@gmail.com
Data: 10/11/2021 03:44 PM
Assunto: Envio do Contrato TRE/AL nº 22/2021 para assinatura

Prezado Senhor,

 
Segue anexo, o Contrato nº 22/2021 para assinatura, preferencialmente, de forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Por gentileza, informar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: 22 - servico de restauração de plataformas -
condicionadores de ar PA 0002502-
70.2021.6.02.8000 - contratação direta.pdf

Tamanho:
96k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

        CONTRATO Nº 22/2021
      Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  RESTAURAÇÃO  DE
PLATAFORMAS  DE  SUPORTE  DE
CONDENSADORAS, CELEBRADO COM
A  EMPRESA  VICENTE  GOMES  DO
AMARAL - ENGSERV. 

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  VICENTE GOMES DO AMARAL -
ENGSERV, CNPJ nº : 29.136.830/0001-22, situada na avenida Doutor Fernando Couto
Malta,  nº 28, Cidade Universitária, Maceió/AL, Telefone (82)99143-0929/98808-8581, e-
mail  vicenteamaralmirandiba@gmail.com, CEP:  57073-030,  daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por  Vicente  Gomes  do  Amaral,
portador do RG nº 25.039.435-2 SSP/SP, CPF nº 154.516.428-26,  resolvem celebrar o
presente contrato de prestação de serviços de restauração de  plataformas que dão
suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro  no  art.  24, V, da Lei nº
8.666/93  e  alterações  e  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  34/2021, 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,  conforme  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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de restauração
em 11 (onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

fornecimento de material, conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos
do Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2021.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  Todos  os  serviços  serão  prestados  na  Sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol,
Maceió-AL, CEP: 57051-090.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio
aviso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos
para a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

  Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante
pagará à Contratada, o valor unitário de R$ 8.620,00 (oito mil e seiscentos e vinte reais),
sendo o valor total deste contrato de R$ 94.820,00 (noventa e quatro mil e oitocentos e
vinte reais).

PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas,
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de
Alagoas (TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades condensadoras do siste-
ma de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alago-
as. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a
contratada deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibi-
dor de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam equipamentos de climatiza-
ção, caberá à contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário,
para que o tratamento da estrutura seja executado em toda sua superfície.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

nos equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realiza-
ção do serviço.

PARÁGRAFO QUARTO - Por se tratar de um trabalho em altura, é necessário que sejam
atendidos os critérios das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, princi-
palmente a NR 35, que estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho
em altura.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado mensalmente,  através  de  ordem
bancária  de crédito  em conta-corrente,  mediante a  apresentação da Nota Fiscal  de
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o
atesto da nota fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as 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;
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 SÉTIMA – 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
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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  2021NE000419,  de  08  de  novembro  de  2021,  no  valor  R$  94.820,00
(noventa e quatro mil e oitocentos e vinte reais).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:

a) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica
– RRT;

b) Realizar a manutenção das plataformas metálicas sempre
com a otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da
sustentabilidade;

c) Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento
equivalente, quando necessário, para retirada do objeto contratual, observa-
das as normas de segurança do trabalho;

d) Executar os serviços obedecendo, rigorosamente, às nor-
mas de segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade;

e) Empregar mão de obra própria e especializada para execu-
ção dos serviços contratados;

f) Utilizar, obrigatoriamente, fardamento, crachá e todo Equi-
pamento de Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, de
acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego,
NR 6;

g) Utilizar produtos químicos necessários à realização do ser-
viço, desde que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competen-
tes, que sejam de primeira qualidade e venham acondicionados em embala-
gens originais de fábrica ou de comercialização,  que não causem danos a
pessoas ou a quaisquer outros itens envolvidos no objeto desta contratação;

h) Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas
metálicas, para a realização dos serviços, caso necessário;

i) Substituir, quando necessário, os parabolts e vergalhões de
transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela comple-
ta segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco)
anos;

j) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas
metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador
de ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à
proteção contra a ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas)
demãos de pintura em esmalte sintético branco;

k) Executar, caso seja necessário, as demais medidas neces-
sárias aos serviços de restauração e manutenção das plataformas externas, a

4
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exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja oxidação comprometa a
sua segurança;

l) Remover as unidades condensadoras que se encontram so-
bre as plataformas metálicas, para a execução do serviço, caso necessário.
Após a manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar
os equipamentos que forem removidos, inclusive refazendo todas as instala-
ções e garantindo o seu perfeito funcionamento;

m) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado às unida-
des condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou
mesmo decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo
que terá que arcar com os prejuízos decorrentes destes danos;

n) Atender às exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA,
tais como:

n.1) Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco
- APR e a emissão da Permissão de Trabalho – PT;

n.2) Desenvolver procedimento operacional para as ativi-
dades rotineiras de trabalho em altura;

n.3) Assegurar a realização de avaliação prévia das condi-
ções no local do trabalho em altura, pelo estudo, planeja-
mento e implementação das ações e das medidas comple-
mentares de segurança aplicáveis;

n.4)  Adotar  as  providências  necessárias  ao  acompanha-
mento e ao cumprimento das medidas de proteção esta-
belecidas em Norma;

n.5)  Garantir  aos  trabalhadores  informações  atualizadas
sobre os riscos e as medidas de controle;

n.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie
após a adoção das medidas de proteção definidas em Nor-
ma;

n.7)  Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quan-
do verificar  situação ou  condição de risco não prevista,
cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possí-
vel;

n.8) Estabelecer uma sistemática de autorização dos tra-
balhadores para trabalho em altura;

n.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.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data
da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial da União.
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PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis.

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

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:
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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 ra-
zão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanes-
cente, 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  -  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 SÉTIMO -  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  OITAVO -  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  NONO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO DEZ -  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  ONZE  -  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 DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
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PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  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 DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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  DEZENOVE  -  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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO

                     A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e
a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

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.

8

Contrato nº 22/2021 sem assinatura (0971885)         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 735



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CLÁUSULA QUATORZE  - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE,
AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos,  à  Decisão  da
autoridade competente que ratificou a dispensa de licitante , evento SEI 0968181,  aos
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° 34/2021 e às estipulações da proposta
de preços da Contratada, evento SEI nº 0946623 .

CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA CONTRATUAL

Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões
e eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor
da garantia prestada.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  A  garantia  será  prestada  de  acordo  com  a  legislação
pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

PARÁGRAFO QUINTO - 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.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento
das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo anterior, caso haja solicitação de resga-
te por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO
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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, 10 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Pela Empresa

VICENTE GOMES DO AMARAL
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DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2021.
À COMAP,
Para fins de checklist do contrato de prestação de

serviços nº 22/2021.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 10/11/2021, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971886 e o código CRC F389215C.

0002502-70.2021.6.02.8000 0971886v1
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        CONTRATO Nº 22/2021
      Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  RESTAURAÇÃO  DE
PLATAFORMAS  DE  SUPORTE  DE
CONDENSADORAS, CELEBRADO COM
A  EMPRESA  VICENTE  GOMES  DO
AMARAL - ENGSERV. 

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  VICENTE GOMES DO AMARAL -
ENGSERV, CNPJ nº : 29.136.830/0001-22, situada na avenida Doutor Fernando Couto
Malta,  nº 28, Cidade Universitária, Maceió/AL, Telefone (82)99143-0929/98808-8581, e-
mail  vicenteamaralmirandiba@gmail.com, CEP:  57073-030,  daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por  Vicente  Gomes  do  Amaral,
portador do RG nº 25.039.435-2 SSP/SP, CPF nº 154.516.428-26,  resolvem celebrar o
presente contrato de prestação de serviços de restauração de  plataformas que dão
suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fulcro  no  art.  24, V, da Lei nº
8.666/93  e  alterações  e  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  nº  34/2021, 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,  conforme  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 E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de restauração
em 11 (onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com
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fornecimento de material, conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos
do Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2021.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  Todos  os  serviços  serão  prestados  na  Sede  do  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol,
Maceió-AL, CEP: 57051-090.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços deverão ser realizados em horário comercial, salvo
orientação divergente da Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio
aviso.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

O prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de garantia dos serviços é de, no mínimo, 2 (dois) anos
para a pintura e de 5 (cinco) anos para a segurança dos suportes.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO

  Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante
pagará à Contratada, o valor unitário de R$ 8.620,00 (oito mil e seiscentos e vinte reais),
sendo o valor total deste contrato de R$ 94.820,00 (noventa e quatro mil e oitocentos e
vinte reais).

PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos,
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

CLÁUSULA QUINTA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se do serviço de restauração e manutenção das bases metálicas,
instaladas nas lajes externas dos pavimentos do Edifício-Sede do Tribunal Regional de
Alagoas (TRE/AL) e que servem de suporte para as unidades condensadoras do siste-
ma de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alago-
as. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As plataformas precisam de manutenção devido à corrosão
provocada pela ação do vento, da chuva, da maresia, entre outros fatores. Assim, a
contratada deverá retirar a camada de tinta preexistente, lixar, aplicar produto inibi-
dor de ferrugem e finalizar com a pintura em tinta esmalte sintético na cor branca.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Como as plataformas sustentam equipamentos de climatiza-
ção, caberá à contratada a desinstalação desses equipamentos, quando necessário,
para que o tratamento da estrutura seja executado em toda sua superfície.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Da mesma forma, nos casos em que houver a necessidade de
desinstalação, a empresa ficará responsável pela reinstalação e execução de testes
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nos equipamentos, garantindo o perfeito funcionamento dos mesmos após a realiza-
ção do serviço.

PARÁGRAFO QUARTO - Por se tratar de um trabalho em altura, é necessário que sejam
atendidos os critérios das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, princi-
palmente a NR 35, que estabelece os requisitos mínimos de proteção para o trabalho
em altura.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

 O pagamento será efetuado mensalmente,  através  de  ordem
bancária  de crédito  em conta-corrente,  mediante a  apresentação da Nota Fiscal  de
Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o
atesto da nota fiscal respectiva, a ser entregue ao final de cada mês com as 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;
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 SÉTIMA – 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
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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  2021NE000419,  de  08  de  novembro  de  2021,  no  valor  R$  94.820,00
(noventa e quatro mil e oitocentos e vinte reais).

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

São obrigações da Contratada:

a) Obter junto ao órgão profissional competente a Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica
– RRT;

b) Realizar a manutenção das plataformas metálicas sempre
com a otimização da produtividade nas rotinas da área, dentro do escopo da
sustentabilidade;

c) Instalar cadeira, rapel, balancim, andaime ou equipamento
equivalente, quando necessário, para retirada do objeto contratual, observa-
das as normas de segurança do trabalho;

d) Executar os serviços obedecendo, rigorosamente, às nor-
mas de segurança e medicina do trabalho para este tipo de atividade;

e) Empregar mão de obra própria e especializada para execu-
ção dos serviços contratados;

f) Utilizar, obrigatoriamente, fardamento, crachá e todo Equi-
pamento de Proteção Individual (EPI) apropriado, por todos os operários, de
acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego,
NR 6;

g) Utilizar produtos químicos necessários à realização do ser-
viço, desde que estejam aprovados pelos órgãos governamentais competen-
tes, que sejam de primeira qualidade e venham acondicionados em embala-
gens originais de fábrica ou de comercialização,  que não causem danos a
pessoas ou a quaisquer outros itens envolvidos no objeto desta contratação;

h) Retirar as unidades condensadoras sobre as plataformas
metálicas, para a realização dos serviços, caso necessário;

i) Substituir, quando necessário, os parabolts e vergalhões de
transpasse que sustentam as plataformas, responsabilizando-se pela comple-
ta segurança dos suportes dos equipamentos, pelo prazo mínimo de 5 (cinco)
anos;

j) Retirar a camada de tinta branca presente nas plataformas
metálicas, efetuando a raspagem, o lixamento, a aplicação de neutralizador
de ferrugem, aplicação de 3 (três) demãos de fundo antioxidante, visando à
proteção contra a ferrugem, e deverá finalizar com a aplicação de 2 (duas)
demãos de pintura em esmalte sintético branco;

k) Executar, caso seja necessário, as demais medidas neces-
sárias aos serviços de restauração e manutenção das plataformas externas, a
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exemplo da substituição de trechos da estrutura cuja oxidação comprometa a
sua segurança;

l) Remover as unidades condensadoras que se encontram so-
bre as plataformas metálicas, para a execução do serviço, caso necessário.
Após a manutenção e reparo das plataformas, a contratada deverá recolocar
os equipamentos que forem removidos, inclusive refazendo todas as instala-
ções e garantindo o seu perfeito funcionamento;

m) Responsabilizar-se por qualquer dano provocado às unida-
des condensadoras ou às suas instalações durante a execução do serviço ou
mesmo decorrente da má instalação das estruturas de sustentação, de modo
que terá que arcar com os prejuízos decorrentes destes danos;

n) Atender às exigências da NR-35 TRABALHO EM ALTURA,
tais como:

n.1) Assegurar a realização da Análise Preliminar de Risco
- APR e a emissão da Permissão de Trabalho – PT;

n.2) Desenvolver procedimento operacional para as ativi-
dades rotineiras de trabalho em altura;

n.3) Assegurar a realização de avaliação prévia das condi-
ções no local do trabalho em altura, pelo estudo, planeja-
mento e implementação das ações e das medidas comple-
mentares de segurança aplicáveis;

n.4)  Adotar  as  providências  necessárias  ao  acompanha-
mento e ao cumprimento das medidas de proteção esta-
belecidas em Norma;

n.5)  Garantir  aos  trabalhadores  informações  atualizadas
sobre os riscos e as medidas de controle;

n.6) Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie
após a adoção das medidas de proteção definidas em Nor-
ma;

n.7)  Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quan-
do verificar  situação ou  condição de risco não prevista,
cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possí-
vel;

n.8) Estabelecer uma sistemática de autorização dos tra-
balhadores para trabalho em altura;

n.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.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data
da assinatura contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial da União.
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PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços dos serviços serão fixos e irreajustáveis.

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

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:
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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 ra-
zão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor remanes-
cente, 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  -  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 SÉTIMO -  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  OITAVO -  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  NONO  -  O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO DEZ -  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  ONZE  -  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 DOZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
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PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUINZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO DEZESSEIS -  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 DEZESSETE - 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 DEZOITO - 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  DEZENOVE  -  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 – DA GESTÃO CONTRATUAL E DA FISCALIZAÇÃO

                     A Gestão será realizada pela Seção de Gestão de Contratos (SEGEC) e
a Fiscalização pela Seção de Manutenção e Reparos (SMR).

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.
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CLÁUSULA QUATORZE  - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE,
AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos,  à  Decisão  da
autoridade competente que ratificou a dispensa de licitante , evento SEI 0968181,  aos
mandamentos do Edital do Pregão Eletrônico n° 34/2021 e às estipulações da proposta
de preços da Contratada, evento SEI nº 0946623 .

CLÁUSULA QUINZE - DA GARANTIA CONTRATUAL

Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §2° e § 4º, 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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões
e eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor
da garantia prestada.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  A  garantia  será  prestada  de  acordo  com  a  legislação
pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - 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.

PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

PARÁGRAFO QUINTO - 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.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto não ocorra
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento
das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo anterior, caso haja solicitação de resga-
te por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO
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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, 10 de novembro de 2021.

Pelo TRE/AL

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Pela Empresa

VICENTE GOMES DO AMARAL
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Digitally signed by OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145
DN: cn=OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145, c=BR, 
o=ICP-Brasil, ou=MAGISTRADO, 
email=otaviopraxedes@tre-al.jus.br
Date: 2021.11.12 15:31:55 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3

092M145
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0209060/21-20

Contribuinte
VICENTE GOMES DO AMARAL

CPF/CNPJ
29.136.830/0001-22

Endereço
AVENIDA DOUTOR FERNANDO DO COUTO MALTA, 28  , BAIRRO CIDADE UNIVERSITARIA, MACEIO/AL - 
CEP: 57.073-030

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas 
que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado 
em nome do Contribuinte Imobiliário, ENTRETANTO, nos termos do disposto no artigo Art. 206 da Lei 
nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO 
NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 16 de Novembro de 2021

Válida até: 14/02/2022

Código de autenticidade: A1673292F3511854
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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: VICENTE GOMES DO AMARAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.136.830/0001-22
Certidão nº: 53950631/2021
Expedição: 16/11/2021, às 13:52:19
Validade: 14/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que VICENTE GOMES DO AMARAL (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.136.830/0001-22, 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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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.136.830/0001-22
Razão Social:VICENTE GOMES DO AMARAL ME
Endereço: AV DOUTOR FERNANDO DO COUTO MALTA 28 / CIDADE UNIVERSITARI /

MACEIO / AL / 57073-030

 
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:01/11/2021 a 30/11/2021 
 
Certificação Número: 2021110101544127854969

Informação obtida em 16/11/2021 17:42:49

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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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 05302021111600186
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0313035-53.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador/debatedor no evento "Desnudando as Liberdades de Comunicação", na
modalidade a distância; Contratado: Guilherme Rosa Varella (CPF nº 309.169.188-82); Valor
Total: R$48,00 (quarenta e oito reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado
com o art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo,
Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0313029-46.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no evento "Desnudando as Liberdades de Comunicação", na modalidade a
distância; Contratado: Carlos Eduardo Delgado (CPF nº 132.486.518-06); Valor Total:
R$129,00 (cento e vinte e nove reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado
com o art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo,
Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0308047-86.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação das palestras
"Administração do Tempo e Produtividade" e "Comunicação Não Violenta: técnicas para
aprimorar as relações interpessoais" para o "X Ciclo de Palestras sobre Gestão de Pessoas
- Os desafios do retorno com equipes híbridas", na modalidade a distância; Contratadas:
ABACO - Assistência Empresarial Limitada (CNPJ nº 74.146.077/0001-00) e LIX -
Treinamento e Desenvolvimento Ltda (CNPJ nº 13.087.763/0001-63); Valores: R$3.000,00
(três mil reais) e R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Fundamento Legal: Artigo 25,
inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0280451-30.2021.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.033.10.2021, firmada em 10/11/2021; 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: TORINO INFORMÁTICA LTDA.,
CNPJ nº 03.619.767/0005-15; Objeto: registro de preços para aquisição de
Microcomputador - Workstation; Validade: 12 meses, a partir da data de sua assinatura;
Valor Total: R$ 449.160,00; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 025/2021-RP;
Fundamento Legal: art. 15, da Lei nº 8.666/93, Leis nºs 10.520/02, 8.248/91, Lei
Complementar nº 123/06, Decretos nºs 7.174/10, 8.538/15, 7.746/12, e 10.024/19;
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, Sr. Rodrigo do
Amaral Rissio, Procurador.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2021

PROCESSO SEI Nº 0271239-82.2021.4.03.8000
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 5.187/2021,

torna público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 001/2021, para contratação de empresa
para execução de obra de recuperação estrutural e pintura dos subsolos do Edifício-Sede
do Tribunal Regional Federal - 3ª Região, situado na Avenida Paulista, 1842 - Bela Vista -
São Paulo - SP, e adjudicou o objeto à empresa Polican Engenharia e Impermeabilizações

Ltda., no valor total de R$ 237.845,47.

São Paulo, 12 de novembro de 2021.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0312777-43.2021.4.03.8000; Objeto: Aquisição de material especializado
para subsidiar exames psicotécnicos e avaliações psicológicas no âmbito do Tribunal
Regional Federal 3ª Região; Contratada: Vetor Editora Psico Pedagógica Ltda (CNPJ nº
60.790.037/0001-92); Valor Total: R$825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais); Fundamento
Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo,
Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

R E T I F I C AÇ ÃO

Processo SEI nº 0274057-07.2021.4.03.8000. No Extrato de Contrato, publicado
no dia 11/11/2021, Diário Eletrônico nº 207 e Diário Oficial da União, Seção 3,

onde se lê: "Processo nº 0286567-52.2021.4.03.8000"
leia-se: "Processo nº 0274057-07.2021.4.03.8000".

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 19/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: DNA TECNOLOGIA LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de
desenvolvimento destinados à manutenção diária - adaptativa, corretiva, evolutiva e
preventiva - e análise e execução de testes de sistemas em linguagem PHP. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: a) a prorrogação da vigência do Contrato por mais 03 (três) meses, nos
termos da Cláusula IV do Instrumento original, a partir de 12/11/2021; b) a supressão de
24.640 (vinte e quatro mil seiscentos e quarenta) horas técnicas, remanescendo 960
(novecentas e sessenta) horas estimadas a serem executadas no período de 3 (três) meses;
c) a alteração da Cláusula II - Da Equipe da Contratada, alínea 2.2. Do Perfil Técnico da
Equipe da Contratada e d) A supressão do item 2.2.3. Analista de Testes - CBO 2124-05,
pela desnecessidade deste profissional. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168400; NDs 3390.40 e
4490.40 e 2021NE500204 e 2021NE500205, datadas de 08/02/2021. VALOR TOTAL
ESTIMADO: R$ 128.996,49. PA: 0007288-13.2017. ASSINATURA: Sandra Mara Cornelius da
Rocha, Diretora-Geral, em 10.11.2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 22/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: CONCEITUAL SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA. OBJETO: Retomada
da execução do Contrato, cujo objeto é prestação especializada de serviços de "quick
massage", na modalidade de livre demanda, a partir da assinatura deste Termo Aditivo. PA:
0003911-63.2019. ASSINATURA: Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo,
em 28/10/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 35/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO DO CONTRATO: Contratação de
empresa construtora visando à retomada do saldo de obra do prédio da Subseção
Judiciária de Blumenau. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1.1. A aprovação e adoção do novo
Cronograma Físico-Financeiro para execução contratual, nos termos do doc. 5807799; 1.2.
A concessão de reajuste contratual com a aplicação do índice de 15,93%, consoante
previsão da Cláusula X do Instrumento de Contrato; 1.2.1. Nos termos do item 10.1, o
percentual referido será aplicado às parcelas remanescentes da obra; 1.3. A inclusão do
subitem 13.5.7 na Cláusula XIII; 1.4. Os efeitos decorrentes deste Termo Aditivo
obedecerão o que segue: 1.4.1. O novo cronograma físico-financeiro (item 1.1) passa a ser
considerado a partir da 9ª (nona) medição; 1.4.2. O reajuste contratual (item 1.2) passa a
gerar efeitos desde 04/09/2021; 1.4.3. O estabelecido no item 1.3, inclusão do subitem
13.5.7 no Contrato, a partir da assinatura deste Termo. DOT. ORÇAMENTÁRIA: As despesas
atinentes à execução deste Contrato serão atendidas com os recursos já consignados na
Nota de Empenho nº 2021NE500901. PA: 0003737-59.2016.4.04.8000. ASSINATURA:
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente, em 11/11/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 - UASG 90030

Nº Processo: 0007366-02.2020. Objeto: Registro de Preços de Computadores
Workstation. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 16/11/2021 das 11h00 às 17h59. Endereço:
Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00023-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 16/11/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/11/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível no
sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 12/11/2021) 90030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 3273-25.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços continuados de limpeza e conservação, com regime de dedicação
exclusiva de mão de obra, materiais, equipamentos e utensílios, e, serviços continuados de
copeiragem, lavagem de veículos, ascensorista, transportador, apoio administrativo e
operador de máquinas, SOB DEMANDA, a serem executados no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 16/11/2021 das 08h00
às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife -
Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00019-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 16/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 30/11/2021 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.Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão
as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 12/11/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 6163-34.2021.4.05. Objeto: Registro de preços, com validade da
ata de 1(um) ano, para aquisição de Solução de Web Application Firewall (WAF) com
licenças e garantias para 60 meses.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 16/11/2021 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife
- Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00044-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 16/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 29/11/2021 às 10h00 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 - 11/11/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 23/2021 (numeração do TRE/AL); PA SEI nº 0005792-93.2021.6.02.8000; Fund.
Legal: Lei n° 8.666/93; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a
empresa BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A., CNPJ sob o nº
39.580.673/0001-01; Objeto: prestação de serviços públicos de abastecimento de água
e/ou esgotamento sanitário. Assinatura: 01/07/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 22/2021; PA SEI nº 0002502-70.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Leis
n°s 10.520/02 e 8.666/93 e alterações, em consonância com o que faculta o
art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos)
e Decreto nº 10.024/2019; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ nº
06.015.041/0001-38 e a empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV,
CNPJ nº 29.136.830/0001-22; Objeto: prestação de serviços de restauração em
11 (onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema
de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, com fornecimento de material, conforme as exigências contidas no
contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2021; Valor
Unitário: R$ 8.620,00; Valor total: R$ 94.820,00; Vigência: 120 (cento e vinte)
dias, contados da data da assinatura do contrato; Assinatura: 12/11/2021.
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E-mail - 0973891

Data de Envio: 
  16/11/2021 16:51:54

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com

Assunto: 
  Contrato nº 22/2021 com o TRE/AL assinado para acompanhamento

Mensagem: 
  Boa Tarde, Senhor Vicente!
Sirvo-me do presente para encaminhar em anexo o contrato nº 22/2021 devidamente assinado pelas
partes para acompanhamento das Cláusulas ali expostas.
Atenciosamente,
Ingrid Pereira de Lima Araujo

Anexos:
    Contrato_0973324_Contrato_22_2021.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, 16 de novembro de 2021.
À SCON,
Para registro contábil.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 16/11/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973892 e o código CRC 98CE64A9.

0002502-70.2021.6.02.8000 0973892v1
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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 SAD,
Para eventual designação de gestor/fiscal.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 16/11/2021, 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
0973896 e o código CRC B26BF527.

0002502-70.2021.6.02.8000 0973896v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SMR, para indicação dos servidores que deverão

atuar como gestor e fiscal do Contrato nº 22/2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2021, às 23:16, 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
0974928 e o código CRC 78582541.

0002502-70.2021.6.02.8000 0974928v1
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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 SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0974928,

indico o servidor Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, autor do
Termo de Referência, para a fiscalização e Marcos André
Melo Teixeira para a gestão contratual.

Sendo estas as informações requeridas, devolvo os
autos para a continuidade do feito.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 22/11/2021, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977091 e o código CRC 97952F98.
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MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº ____/2021

 

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/1993 e no Processo Administrativo SEI nº 0002502-
70.2021.6.02.8000;

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Marcos André Melo

Teixeira e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, lotados na Seção de
Manutenção e Reparos, para atuarem, respectivamente, como Gestor
e Fiscal do Contrato nº 22/2021, celebrado entre este Tribunal e a
empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ nº
29.136.830/0001-22, devendo funcionar em seus impedimentos legais
e regulamentares os seus substitutos legais.

Art. 2º Os servidores acima designados deverão observar,
no que couber, as disposições constantes no Título IV (arts. 16 a 22)
da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Maceió, ___ de novembro de 2021.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2021, às 23:40, 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
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.

 

À Diretoria-Geral.

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Considerando a proposição apresentada pelo Chefe da

SMR, acerca da indicação do gestor e do fiscal para o Contrato nº
22/2021, acolhida por esta Secretaria, peço vênia a V. Sa. para
submeter à consideração superior da Presidência a minuta de
portaria, conforme doc. 0977163 destes autos.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2021, às 23:40, 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
0977164 e o código CRC 33BEBF49.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
Senhor Presidente, 
 
Trata-se de despacho firmado pelo Sr. Secretário da

Administração (0977164), no sentido da proposição de
indicação dos servidores Marcos André Melo Teixeira e
Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, lotados na Seção de
Manutenção e Reparos, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Fiscal do Contrato nº 22/2021, celebrado entre este
Tribunal e a empresa VICENTE GOMES DO AMARAL -
ENGSERV, CNPJ nº 29.136.830/0001-22, devendo funcionar
em seus impedimentos legais e regulamentares os seus
substitutos legais.

Ressalte-se, por oportuno, que a gestão e a
fiscalização designadas deverão realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da citada Resolução
n.º 15.787/2017.

Dessa forma, elevo a sugestão do Titular da SAD à
avaliação dessa Presidência sugerindo, salvo melhor juízo,
seu acolhimento e aprovação da minuta de portaria (0977163)
elaborada pela SAD. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/11/2021, às 14:18, 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
0977376 e o código CRC 4BB85216.
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Designação de Gestor e Fiscal. Contrato nº 22/2021.

 

Decisão nº 2770 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI nº 0977376.

Designo o servidor Marcos André Melo Teixeira e Audeir
Medeiros de Aguiar Peixoto, lotados na Seção de Manutenção e
Reparos, para atuarem, respectivamente, como Gestor e Fiscal do
Contrato nº 22/2021, celebrado entre este Tribunal e a empresa
VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ nº
29.136.830/0001-22, devendo atuar, nos seus afastamentos
e impedimentos, os respectivos substitutos legais, na forma dos atos
normativos observados por este Tribunal.

À Diretoria Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/11/2021, às 13:10, 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
0977770 e o código CRC D543954D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 483/2021 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  0002502-70.2021.6.02.8000:

RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores Marcos André

Melo Teixeira e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto,
lotados na Seção de Manutenção e Reparos, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Fiscal do Contrato nº
22/2021, celebrado entre este Tribunal e a empresa VICENTE
GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ nº 29.136.830/0001-
22, devendo atuar, nos seus afastamentos e impedimentos, os
respectivos substitutos legais, na forma dos atos normativos
observados por este Tribunal.

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, 26 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/12/2021, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979874 e o código CRC 9898BC8D.
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ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 484/2021 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 :0001437-74.2020.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores os servidores Guilherme Machado Rebelo, Chefe da Seção de
Gestão de Contratos, André Frazão de Omena e Thaise Tenório Marinho, ambos lotados na Seção
de Gestão de Contratos, como gestores do Contrato nº 15/2021, firmado com a empresa
ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.343.833/0008-73, cujo
objeto é prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, nas dependências dos imóveis
localizados no município de Maceió/Alagoas, especificamente, para o Fórum Eleitoral de Maceió, e
para o novo galpão, que está em fase interna de locação.
Art. 2º. Designar a servidora Paula Cristina Costa Correia e o servidor Tiago Casado Cavalcante
Dantas, como gestores substitutos, ambos lotados na Seção de Gestão de Contratos, para
atuarem nas ausências e impedimentos legais dos titulares.
Art. 3º. Designar o servidor Karbajal Guedes Cavalcanti, Técnico Judiciário - Especialidade em
Segurança Judiciária, lotado no Cartório Eleitoral da 2ª Zona, para atuar como Fiscal Técnico dos
serviços prestados nas dependências do Fórum Eleitoral de Maceió, e o servidor Carlos Antônio
Vieira Costa, lotado na Seção de Gestão de Contratos, para atuar como Fiscal Técnico em relação
aos serviços prestados no prédio-sede do Tribunal, no prédio da antiga sede, na Praça Sinimbu, e
nos galpões locados por este Regional.
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. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 26 de novembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 483/2021 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 :0002502-70.2021.6.02.8000
RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores Marcos André Melo Teixeira e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto,
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Art. 1º. Designar os servidores Marcos André Melo Teixeira e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto,
lotados na Seção de Manutenção e Reparos, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Fiscal do Contrato nº 22/2021, celebrado entre este Tribunal e a empresa VICENTE GOMES DO
AMARAL - ENGSERV, CNPJ nº 29.136.830/0001-22, devendo atuar, nos seus afastamentos e
impedimentos, os respectivos substitutos legais, na forma dos atos normativos observados por
este Tribunal.
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, 26 de novembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 485/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares;
CONSIDERANDO o contido nos Processos Administrativos SEI nºs 0012234-12.2020.6.02.8000 e
0001521-80.2017.6.02.8000,
RESOLVE:
Art. 1º O art. 1º da Portaria Presidência nº 286/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Designar os servidores Guilherme Machado Rebelo e André Frazão de Omena, lotados na
Seção de Gestão de Contratos, para atuarem como Gestor e Gestor Substituto, respectivamente,
bem como os servidores Moacir de Barros Pedrosa Júnior, lotado na Coordenadoria de
Infraestrutura, e José Valteno dos Santos, lotado na Seção de Manutenção e Reparos, para
atuarem como Fiscais do Contrato nº. 03/2017, celebrado entre este Tribunal e a Empresa Itscon
Tecnologia Ltda. - ME, inscrita no CNPJ nº 11.067.719/0001-66, devendo funcionar como
substitutos, no caso dos fiscais, em seus impedimentos legais e regulamentares, os chefes
imediatos". (NR)
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
Maceió, 29 de novembro de 2021.

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

COMUNICADOS

ATA DE DISTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
SEÇÃO 169
Décima primeira Ata de Distribuição Ordinária, realizada no período de 1 de novembro de 2021 a
30 de novembro de 2021, utilizando o Sistema de Processo Judicial Eletrônico - Pje.
Foram distribuídos pelo sistema de Processamento de Dados, os seguintes feitos:

Processo
Órgão 
julgador

Classe Polo Ativo Polo Passivo

0600191-
98.2021.6.02.0000

Pres. PA Pres. do TRE Não definida
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
Tendo em vista a publicação da Portaria

Presidência 483/2021 (0982833), determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração, para ciência servidores designados e
demais providências necessárias à continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/12/2021, às 11:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982837 e o código CRC 40E78F5C.

0002502-70.2021.6.02.8000 0982837v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
À SLC, para registro da gestão (doc. 0982833).
À SMR, para acompanhamento da execução

contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2021, às 17:56, 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
0983593 e o código CRC 6B6D037D.

0002502-70.2021.6.02.8000 0983593v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
À SMR,
Para gestão e/ou fiscalização, após registros no

SIAC.
Solicito que os gestores e os fiscais encaminhem

para o email ingridpereira@tre-al.jus.br os seguintes dados:
nome completo, email e CPF para cadastro no sistema
comprasnet contratos, a fim de que possam utilizá-lo  para
gestão / fiscalização do contrato.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 07/12/2021, às 12:06, 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
0984758 e o código CRC 42AB9A13.
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2021

ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATO N.º: 22/2021

NOTA DE EMPENHO - TRE/AL N.º 2021NE000419

Processo SEI nº 0002502-70.2021.6.02.8000

 

Ordena à empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ nº :
29.136.830/0001-22 os serviços de que trata o Contrato n.º 22/2021, do Processo
Eletrônico nº 0002502-70.2021.6.02.8000.

 

 

A gestão da contratação instrumentalizada pelo Contrato nº 22/2021 e pelas Notas de
Empenhos n.º 2021NE000419, no uso de suas atribuições regulamentares e
considerando o disposto no Edital do Pregão Eletrônico TRE/AL nº 34/2021, constantes
do Procedimento Administrativo Eletrônico nº 0002502-70.2021.6.02.8000,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º. ORDENAR à empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ nº :
29.136.830/0001-22, A DAR INÍCIO IMEDIATO a execução dos serviços de
restauração em 11 (onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do
sistema de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, com fornecimento de material, conforme as exigências contidas neste
contrato e nos Anexos do Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2021, 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 oitava do Contrato nº 22/2021, atendendo, ainda, às
determinações emanadas pela gestão e fiscalização do contrato, designados pela
Portaria nº 483 (0979874) da Presidência deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
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Maceió/AL, 09 de dezembro de 2021.

 

 

 

Marcos André Melo Teixeira

Gestor do Contrato nº 22/2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/12/2021, às 16:21, 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
0985999 e o código CRC C0F9CE31.

0002502-70.2021.6.02.8000 0985999v5
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E-mail - 0986061

Data de Envio: 
  09/12/2021 16:27:21

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS <smr@tre-al.jus.br>

Para:
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com

Assunto: 
  Emissão da Ordem de Serviço nº 01/2021 do Contrato nº 22/2021.

Mensagem: 
  
Boa tarde,

Segue anexa a Ordem de Serviço nº 01/2021, referente ao Contrato nº 22/2021 cujo o objeto é a
restauração de 11 (onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no edifício-sede do TRE-AL (OAM).
Solicito acusar o recebimento deste e-mail.

Att,

Marcos André
Gestor do Contrato nº 22/2021.

Anexos:
    Ordem_de_Servico_0985999.html
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NA;TA�JA�VÊ E�_XN@QIQV:@QT:�O:;:�NEPQVQ@:CDE�JA�:JQ@QTE�JE�VEB@;:@E�BZ[[?[][\�O;EVANNE�

BZ�]]][̀][ab]c[][\cdc][ce]]]�
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2021.
À fiscalização.
 
Senhor engenheiro Audeir Medeiros,
 
Atribuo estes autos à Vossa Senhoria, para análise

da solicitação de aditivo ao Contrato nº 22/2021 (0973324)
efetuado pela CONTRATADA, nos documentos juntados nos
eventos SEI's nº 0992358, 0992359 e 0992360.

Após a análise da fiscalização, proceder a devida
instrução processual do 1º Termo Aditivo, caso seja realmente
pertinente a solicitação da CONTRATADA, de forma a
viabilizá-lo com o orçamento do exercício corrente, bem como
a devida inscrição destes novos valores em restos a pagar.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
atribuo os autos para análise da fiscalização.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 17/12/2021, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992361 e o código CRC 7F2230AD.

0002502-70.2021.6.02.8000 0992361v1
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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
Contratação de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que dão
suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no
TRE/AL.

 

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)

2021NE000419
29.136.830/0001-22

VICENTE GOMES DO
AMARAL

94.820,00 94.820,00  94.820,00

      
      
      
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 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-

RPNP - 1. Gestor do Contrato SMR 0992370         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 779



al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992370 e o código CRC E10143A4.

0002502-70.2021.6.02.8000 0992370v2
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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): 
0992370

 

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 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
0992605 e o código CRC B98290C8.

0002502-70.2021.6.02.8000 0992605v2
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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

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0992370

 
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 09:41, 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
0992647 e o código CRC B25120A7.

0002502-70.2021.6.02.8000 0992647v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Trata-se de solicitação de aditivo ao Contrato

Nº 22/2021 (0973324), efetuada pela Contratada VICENTE
GOMES DO AMARAL -
ENGSERV, CNPJ nº : 29.136.830/0001-
22, conforme documentos juntados nos eventos
SEI nº 0992358, 0992359 e 0992360.

 
Após conferir a quantidade de suportes metálicos, a

fiscalização confirma a existência de 13 suportes, divergindo
do informado no Termo de Referência SMR 0870967 (11
unidades). Os suportes são distribuídos da seguinte forma:

* Uma unidade por pavimento, do 2º ao 13º - 12
unidades;

* Uma unidade na coberta do prédio, que é
equivalente ao 14º pavimento.

 
A empresa, pelo descrito acima, tem razão ao

informar que há 13 suportes para serem restaurados. Cabe
avaliarmos, entretanto, se ela teria direito ao aditivo
pleiteado, uma vez que tanto o Termo de Referência SMR
0870967, no item "4 - DISPOSIÇÕES GERAIS", quanto o
Edital de Pregão Eletrônico (0926340), também no item "4 -
DA VISTORIA", informam que as empresas interessadas em
participar da contratação não podem alegar desconhecimento
das condições, conforme citações abaixo:
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4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 Deverá ser facultado aos proponentes fazer uma

visita prévia ao local onde será executado o serviço, oportunidade na
qual poderão ser conferidas todas as medidas, porém, não serão
aceitas reclamações posteriores com alegações de desconhecimento
das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços
listados no presente Termo de Referência.

(Do Termo de Referência)
 
4 – DA VISTORIA

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos
neste edital poderão fazer uma visita prévia ao local onde será
executado o serviço, oportunidade na qual poderão ser conferidas
todas as medidas, porém, não serão aceitas reclamações posteriores
com alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades
quanto à realização dos serviços listados no Termo de Referência
(Anexo I).

(Do Edital)
 
Diante do exposto, evoluo os autos à Secretaria de

Administração para ciência e adoção das providências que
julgar adequadas.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 20/12/2021, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992818 e o código CRC 19B6D999.

0002502-70.2021.6.02.8000 0992818v1
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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. 0992370)
 

 
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 da indicação da despesa em RPNP, no SIAFI, devolvo os autos à SMR,
para instrução do termo de aditamento contratual, conforme Despacho SMR 0992361.

Acerca da indagação de evento 0992818, solicito ao Sr. Fiscal informar se a avaliação
técnica da Unidade leva a concluir pela responsabilidade da contratada em assumir a
despesa adicional por não ter observado a divergência de quantitativo de itens em sede
de vistoria prévia.

Maceió-AL, 20 de dezembro de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, 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
0992946 e o código CRC EA9829C2.

0002502-70.2021.6.02.8000 0992946v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de dezembro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
A gestão do Contrato nº 22/2021 vem, por

intermédio deste, complementar e esclarecer alguns pontos
indicados pela fiscalização no Despacho 0992818, com
relação a solicitação de aditivo contratual por parte
da empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ
nº : 29.136.830/0001-22, constante nos eventos SEI's 0992359
e 0992360.

1 - A contratada solicitou um aditivo quantitativo,
para o Contrato nº 22/2021, acrescendo 2 (duas) plataformas
ao quantitativo constante inicialmente de 11 unidades, o que
ensejaria num total de 13 (treze) plataformas a serem
reformadas. A fiscalização designada pela Portaria 483
(0979874) no Despacho SMR 0992818 confirma a existência
de 13 unidades, ao invés das 11 (onze) constantes no contrato
inicial.

Desta forma, esta gestão, s.m.j, entende que a
solicitação do aditivo contratual, por parte da empresa, é
factível e relevante, visto que a contratação deste serviço, por
parte da Administração levou muito tempo, em decorrência da
singularidade deste, além do fato já narrado pelo autor do
Termo de Referência, no item 2 (0870967) sobre a
possibilidade de desabamento de equipamentos, como
evidenciado no Despacho SMR 0870555, constante do P.A.
SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000.

2 - A fiscalização, de forma proativa, no Despacho
0992818 apontou as disposições do Termo de Referência
SMR 0870967, no item "4 - DISPOSIÇÕES GERAIS", quanto o
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Edital de Pregão Eletrônico (0926340), também no item "4 -
DA VISTORIA", informam que as empresas interessadas em
participar da contratação não podem alegar desconhecimento
das condições, de forma que a CONTRATADA não viesse a
pleitear novos custos pela execução das novas plataformas,
pois ela já tinha conhecimento das circunstâncias das
instalações.

Todavia, esta gestão, s.m.j., entende que a
contratada na sua solicitação (eventos
SEI's 0992359 e 0992360) não fez menção a mudanças de
condições de execução e nem de custo, visto que ela apontou
o preço obtido na licitação, por unidade a ser executada (R$
8.620,00/unidade - Aditivo de duas unidades - 2*R$8.620,00 =
17.240,00).

Por fim, esta gestão remete os autos a Secretaria de
Administração, com a sugestão de efetivação do referido
aditivo contratual do Contrato nº 22/2021, no valor de R$
17.240,00 (dezessete mil e duzentos e quarenta reais), ainda
neste exercício, de forma a não comprometer o orçamento do
exercício financeiro subsequente.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto os autos para análise e deliberação.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/12/2021, às 12:10, 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
0994508 e o código CRC 95DC325B.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994508v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de dezembro de 2021.
Em face da proposição veiculada no

Despacho 0994508, devolvo os autos à SMR, para que aos
mesmos seja juntada a pertinente lista de verificação.

Em paralelo, considerando a proximidade do
encerramento do exercício, remeto o feito à SLC, para
elaborar a minuta do Termo Aditivo. Nesse sentido, também
remeto o feito à COFIN, para que declare, dada a inviabilidade
de emissão de pré-empenho nessa fase, a adequação
orçamentária da proposição.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/12/2021, às 13:14, 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
0994571 e o código CRC F2B978B5.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994571v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0994571).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/12/2021, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994587 e o código CRC 240A7B50.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994587v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
Ao Senhor Coordenador da COFIN, informamos a

existência de crédito disponível suficiente para atender o
aditivo noticiado, no valor de R$ 17.240,00 (dezessete mil e
duzentos e quarenta reais).

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 27/12/2021, 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
0994631 e o código CRC AD990210.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994631v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
À GSAD,
Com manifestação da SGO (0994631) para ciência e

continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/12/2021, às 08:46, 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
0994649 e o código CRC C7D9D68A.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994649v1
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ANEXO XV
LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 

 

Empresa: VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ nº 29.136.830/0001-22.

Procedimento Administrativo: 0002502-
70.2021.6.02.8000

 

Contrato: 22/2021.

 

Objeto: Execução dos serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que dão
suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material,
conforme as exigências contidas neste contrato e nos Anexos do Edital do Pregão
Eletrônico nº 34/2021, que passam a integrar, para todos os efeitos, as disposições
desta avença.

 

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 
Consta dos autos, a seguinte documentação
geral necessária a quaisquer alterações
contratuais?

SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento
licitatório realizado? X  

Processo Original da
Contratação 0002502-
70.2021.6.02.8000

2 Contrato original assinado pelas partes? X  0973324

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos
precedentes?  X

Não houve termos
aditivos e
apostilamentos

4
Extrato da publicação na imprensa oficial do
contrato e de eventuais termos aditivos e de   X  0973334 e 0973861
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apostilamentos precedentes?

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.)
está sendo observado devidamente? (Orientação
Normativa/AGU nº 03, de 01/04/2009)?

X   

 

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   

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar a
despesa, conforme o caso.  X  

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 
Além da documentação geral, acima, consta
dos autos a documentação abaixo,
necessária à formalização da prorrogação
contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Manifestação da contratada demonstrando
interesse na prorrogação do prazo vigência do
contrato?

  Não se aplica.

 

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  0994508

 

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  0994508

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal X  0994697

4.2Fazenda Pública Estadual X  0994702

4.3Fazenda Pública Municipal X  0973642
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4.4INSS X  0994697

4.5FGTS X  0994705

4.6Justiça do Trabalho X  0973644

5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos
não renováveis?   Não se aplica.

5.1Caso 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?

SimNãoEvento/Obs.

1
Manifestação da contratada concordando com os
acréscimos e/ou supressões que serão
formalizados no termo aditivo?

x  
0992359

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?

x  0992360

3
Foram observados, na formação dos termos
aditivos, os limites quantitativos previstos no § 1º
do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, considerando
individualmente os acréscimos/supressões?

x  0994508 e 0994709

4
Justificativa que assegure a pertinência entre os
serviços originariamente contratados e os serviços
que serão acrescidos e/ou suprimidos, mediante
aditivo?

x  0994508 e 0992818

 

 

REAJUSTE

Além da documentação geral, acima, consta dos autos
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 a documentação abaixo, necessária à formalização de
reajuste contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1Pedido de concessão de reajuste, devidamente fundamentado,
no prazo devido, veiculado pela contratada?   Não se aplica.

2A 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.

3Existe previsão contratual acerca do reajuste do preço?   Não se aplica.

4Existe 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?

SimNãoEvento/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.

3Existe 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.

6O pedido de repactuação contempla a supressão de algum   Não se aplica.
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6custo 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: 27/12/2021

Gestor de contrato: Marcos André Melo
Teixeira

Data: 27/12/2021

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 27/12/2021, às 09:56, 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
0994673 e o código CRC 5D40B40C.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994673v3
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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: VICENTE GOMES DO AMARAL
CNPJ: 29.136.830/0001-22 

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 13:00:54 do dia 14/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2022.
Código de controle da certidão: 2CB7.64E7.BD1B.4FF9
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

VICENTE GOMES DO AMARAL - ME

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 09:50:14 do dia 27/12/2021

Código de controle da certidão: 7FA9-4F77-0545-4ED7

Certidão fornecida para o CNPJ: 29.136.830/0001-22

Válida até 25/02/2022

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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0994571, esta

setorial elaborou a lista de verificação do ANEXO XV
(0994673), de forma a viabilização o primeiro aditivo
contratual do Contrato nº 22/2021. Além disso, foram
juntadas as certidões vencidas 0994697, 0994702 e 0994705.

A contratada solicitou um aditivo quantitativo de 2
(duas) unidades das plataforma que estão sendo recuperadas,
dentro do escopo do Contrato nº 22/2021, num total de R$
17.240,00 (2 x R$ 8.620,00) dezessete mil e duzentos e
quarenta reais, ensejando 18,18% do valor original do
contrato (R$ 94.820,00), dentro dos limites quantitativos
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto os autos à SAD, para a continuidade do feito.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 27/12/2021, às 10:06, 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
0994709 e o código CRC 03A0D28F.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994709v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 22/2021 
 

                        PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2021 
Processo SEI nº 0002502-70.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 22/2021, celebrado 
nos autos do Procedimento SEI nº 0002502-
70.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa Vicente Gomes do 
Amaral - Engserv. 

 
 Pelo presente Termo Aditivo, a União, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário Federal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, 
neste ato representado 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, e a empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - 
ENGSERV, CNPJ nº: 29.136.830/0001-22, situada na Avenida Doutor Fernando Couto 
Malta, nº 28 - Cidade Universitária, Maceió/AL, Telefone (82) 99143-0929 / 98808-
8581, e-mail: vicenteamaralmirandiba@gmail.com, CEP: 57073-030, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Vicente Gomes do Amaral, 
portador do RG nº 25.039.435-2 SSP/SP, CPF nº 154.516.428-26, resolvem ajustar o 
presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 02 (duas) plataformas 
ao Contrato nº 22/2021, que trata da prestação de serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de 
climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DOS VALORES 
 
 O valor total acrescido por este aditivo é de R$ 17.240,00 (dezessete mil e 
duzentos e quarenta reais), que equivale a 18,18% do valor original do contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em 2021, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão e 
Administrativas), Elementos de Despesa 33.90.37 (Locação de Mão-de-Obra). 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Treze do Contrato nº 
22/2021. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 22/2021 
 

 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI n° 
XXXXXX, da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, e à 
manifestação de vontade da Contratada, eventos SEI n° 0992359 e nº 0992360, 
ambos acostados aos autos do Procedimento SEI nº 0002502-40.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO. 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES. 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 
 

 Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
 
Pelo TRE/AL 
CONTRATANTE: 

Desembargador Otávio Leão Praxedes  
Presidente  

 
Pela 
CONTRATADA: 
                                               Vicente Gomes do Amaral 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
À AJ-DG, para análise da minuta do 1º Termo

Aditivo ao Contrato nº 22/2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 27/12/2021, às 10:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994744 e o código CRC 3CE1D15C.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994744v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1545 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Vêm os autos em epígrafe à análise desta

Assessoria Jurídica da Direção-Geral, ex vi art. 38 da Lei nº
8.666/93, para fins de análise da minuta do primeiro termo
aditivo ao Contrato nº 22/2021 (0994737), celebrado com a
empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ
nº: 29.136.830/0001-22, cujo objeto é a prestação de serviços
de restauração em 11 (onze) plataformas que dão suporte às
unidades condensadoras do sistema de climatização instalado
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
O referido termo aditivo tem por objeto o acréscimo

de 02 (duas) plataformas ao Contrato nº 22/2021.
 
O acréscimo quantitativo referido, totaliza R$

17.240,00 (dezessete mil e duzentos e quarenta reais), que
equivale a 18,18% do valor original do contrato.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Sabendo-se que o contrato (0973324), celebrado

em 10/11/2021,  abrangeu 120 (cento e vinte) dias, contados
da data da assinatura contratual, com eficácia legal após a
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, a qual
se deu no dia 16/11/2021 (0973861), conclui-se que o contrato
encontra-se plenamente vigente.

 
Anote-se ainda a juntada das seguintes certidões:
1. Receita Federal: 0994697
2. Fazenda Estadual: 0994702
3. FGTS: 0994705
4. INSS: 0994697
5. Trabalhista: 0973644
 
Ausentes no processo, salvo melhor percepção, a

juntada de consulta ao SICAF, de Certidão Consolidada junto
ao TCU e de consulta ao CADIN.

 
Em aperfeiçoamento da instrução, resta a

manifestação acerca da minuta (0994737) ora em análise.
 
3. DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA
 
No que concerne à alteração quantitativa (inclusão

de 02 plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ao
Contrato nº 22/2021), a minuta  encontra amparo no termo
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contratual (0973324) e na alínea “b”, do inciso I, e § 1º,  do
art. 65 da Lei n.º 8.666/93:  

 
"Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão
ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

 (...)
b) quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos por esta Lei;

 
(...)   
§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular
de reforma de edifício ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos."

 
Conforme informação trazida no Despacho SMR

(0994508), a referida alteração é importante e tem o condão
de evitar prejuízos à Administraçãotem, frente à
possibilidade de desabamento de equipamentos, como
evidenciado no Despacho SMR 0870555, constante do P.A.
SEI Nº 0001950-08.2021.6.02.8000. Assim, é de relevante
interesse da Adminstração que o contrato em tela abarque o
citado acréscimo.

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Quanto à lista de verificação, exigida 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 XV, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
 ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, foi
preenchida e lançada pelo gestor contratual no
evento 0994673.

 
5. DA MINUTA DO TERMO ADITIVO 
 
Quanto ao conteúdo da minuta do primeiro termo

aditivo (0994737), vê-se que guarda consonância com as
regras dispostas no art. 55 da Lei de Licitações, pois
discrimina as partes contratantes (preâmbulo), os objeto do
aditamento - acréscimo da prestação de serviços (cláusula
primeira), os valores decorrentes do aditamento - (cláusula
segunda), a dotação orçamentária que garantirá os
pagamentos (cláusula terceira), os fundamentos jurídicos do
aditamento (cláusula quarta), a vinculação do termo aditivo ao
ato de autorização da Presidência e à manifestação de
vontade da contratada (cláusula quinta), a publicidade
(cláusula sexta) e, por fim, as incorporações do termo aditivo
ao contrato principal (cláusula sétima).

 
6. CONCLUSÃO
 
Assim, esta  Assessoria Jurídica aprova, nos termos

do parágrafo único, do art. 38, da Lei nº 8.666/93, e em face
de sua regularidade jurídica, a minuta do primeiro termo
aditivo (0994737) ao Contrato nº 22/2021, celebrado com a
empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ
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nº: 29.136.830/0001-22, cujo objeto é a prestação de serviços
de restauração em 11 (onze) plataformas que dão suporte às
unidades condensadoras do sistema de climatização instalado
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
O referido termo aditivo tem por objeto, como dito,

o aumento de 02 (duas) plataformas ao Contrato nº 22/2021,
totalizando um aumento quantitativo da ordem de R$
17.240,00 (dezessete mil e duzentos e quarenta reais), que
equivale a 18,18% do valor original do contrato.

 
Ao ensejo, faz-se necessário, antes de qualquer

coisa, juntar à minuta a previsão de complementação da
garantia prestada e constante do contrato nº 22/2021, em seu
art. 15, Parágrafo Primeiro.

 
É de bom alvitre, também, a remessa do processo à

SPPAC, para manifestação acerca do aditamento quantitativo
pretendido.

 
E, por fim, recomenda-se a prévia juntada aos autos

de consulta ao SICAF, de Certidão Consolidada junto ao TCU
e de consulta ao CADIN, ausentes, salvo melhor percepção.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 27/12/2021, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994765 e o código CRC B6CEDF8D.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994765v17
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
Cuida-se de minuta do Primeiro Termo Aditivo

(0994737) ao Contrato nº 22/2021, celebrado com a
empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ
nº: 29.136.830/0001-22, cujo objeto é a prestação de serviços
de restauração em 11 (onze) plataformas que dão suporte às
unidades condensadoras do sistema de climatização instalado
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

O termo aditivo em foco objetiva uma alteração
quantitativa para  acrescer 02 (duas) plataformas ao contrato
original. 

A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral sugeriu
alterações da minuta por meio do Parecer nº 1554 / 2021
(0994765) e aconselhou a remessa do processo à SPPAC, para
manifestação acerca do aditamento quantitativo pretendido.

Assim, seguem os autos à SAD para
aperfeiçoamento da instrução. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/12/2021, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994914 e o código CRC C13ABE49.

0002502-70.2021.6.02.8000 0994914v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2021.
À SLC, à SPPAC e à COMAP, para no âmbito de

suas respectivas atribuições, promoverem o saneamento das
sinalizações apresentadas no Parecer da AJ-DG nº 1545
(doc. 0994765).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2021, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995009 e o código CRC 8168CCE3.

0002502-70.2021.6.02.8000 0995009v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 22/2021 
 

                        PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2021 
Processo SEI nº 0002502-70.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 22/2021, celebrado 
nos autos do Procedimento SEI nº 0002502-
70.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa Vicente Gomes do 
Amaral - Engserv. 

 
 Pelo presente Termo Aditivo, a União, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário Federal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, 
neste ato representado 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, e a empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - 
ENGSERV, CNPJ nº: 29.136.830/0001-22, situada na Avenida Doutor Fernando Couto 
Malta, nº 28 - Cidade Universitária, Maceió/AL, Telefone (82) 99143-0929 / 98808-
8581, e-mail: vicenteamaralmirandiba@gmail.com, CEP: 57073-030, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Vicente Gomes do Amaral, 
portador do RG nº 25.039.435-2 SSP/SP, CPF nº 154.516.428-26, resolvem ajustar o 
presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 02 (duas) plataformas 
ao Contrato nº 22/2021, que trata da prestação de serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de 
climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 
 O valor total acrescido por este aditivo é de R$ 17.240,00 (dezessete mil e 
duzentos e quarenta reais), que equivale a 18,18% do valor original do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá reforçar a garantia prestada, 
adicionando ao valor já segurado a quantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total do presente aditivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em 2021, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão e 
Administrativas), Elementos de Despesa 33.90.37 (Locação de Mão-de-Obra). 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 22/2021 
 

 Este termo aditivo tem amparo no artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Treze do Contrato nº 
22/2021. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI n° 
XXXXXX, da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, e à 
manifestação de vontade da Contratada, eventos SEI n° 0992359 e nº 0992360, 
ambos acostados aos autos do Procedimento SEI nº 0002502-40.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO. 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES. 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 
 

 Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
 
Pelo TRE/AL 
CONTRATANTE: 

Desembargador Otávio Leão Praxedes  
Presidente  

 
Pela 
CONTRATADA: 
                                               Vicente Gomes do Amaral 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2021.
À AJ-DG, com a minuta do termo

aditivo complementada com a inclusão do Parágrafo Primeiro
em sua Cláusula Segunda. 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/12/2021, às 08:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995122 e o código CRC F1101F84.

0002502-70.2021.6.02.8000 0995122v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2021.
 
Ciente das alterações efetuadas na minuta do termo

aditivo pela Seção de Licitações e Contratos,
conforme orientação exarada por esta AJ-DG no Parecer 1545
(0994765).

 
Retornem-se os autos à Secretaria de

Administração para aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 28/12/2021, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995190 e o código CRC 7DDF764C.

0002502-70.2021.6.02.8000 0995190v1
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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: VICENTE GOMES DO AMARAL
CNPJ: 29.136.830/0001-22 

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 13:00:54 do dia 14/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2022.
Código de controle da certidão: 2CB7.64E7.BD1B.4FF9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: VICENTE GOMES DO AMARAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.136.830/0001-22
Certidão nº: 57941697/2021
Expedição: 28/12/2021, às 11:34:25
Validade: 25/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que VICENTE GOMES DO AMARAL (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.136.830/0001-22, 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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28/12/2021 11:36 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.136.830/0001-22
Razão Social:VICENTE GOMES DO AMARAL ME
Endereço: AV DOUTOR FERNANDO DO COUTO MALTA 28 / CIDADE UNIVERSITARI /

MACEIO / AL / 57073-030

 
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:28/12/2021 a 26/01/2022 
 
Certificação Número: 2021122802022231221506

Informação obtida em 28/12/2021 11:36:42

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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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: 28/12/2021 12:40:15 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: VICENTE GOMES DO AMARAL 
CNPJ: 29.136.830/0001-22 
 
 
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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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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75818078434Usuário:

28/12/2021 11:57:29Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

VICENTE GOMES DO AMARAL Adimplente29136830
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2021.
 
 
Devolvo os presentes autos, após atendimento do

Despacho GSAD 0995009, com a juntada das documentações
abaixo relacionadas:

 
a) Certidão Positiva com efeitos de Negativa de

Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União (RFB): 0995444;

b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(TST): 0995445;

c) Certificado de Regularidade do FGTS: 0995446;
d) Consulta Consolidada TCU: 0995448; e,
e) CADIN: 0995449
 
Sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos à

disposição para dirimir eventuais dúvidas.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 28/12/2021, às 12:16, 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
0995452 e o código CRC 31953501.

0002502-70.2021.6.02.8000 0995452v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO : ENGESERV. Contrato nº 22/2021.
Aditamento. Acréscimo. 

 

Parecer nº 1549 / 2021 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SPPAC

 
 
Senhor Secretário de Administração (C/c COFIN e

SGO),
 
Trata-se de proposição de alteração quantitativa do

Contrato nº 22/2021, firmado com a empresa VICENTE
GOMES DO AMARAL - ENGESERV, que tem por objeto a
prestação de serviços de restauração de plataformas que dão
suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no edifício-sede deste Tribunal,
conforme suscitado por meio do Despacho SMR 0992361,
visando o acréscimo de mais duas plataformas ao quantitativo
antes consignado originalmente (0994737), face indicação
inicial trazida pela contratada (0992359 e 0992360).

 
Cumpre trazer, para tanto, que o contrato

encontra-se vigente até o dia 12 de março de 2022, tendo sido
visualizado a Lista de Verificação elaborada pela Gestão
contratual (0994673), conforme disposição contida
na Portaria da Presidência Nº 226/2018.
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Ademais, foi comprovado satisfatoriamente quanto
à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da
contratada (0995444, 0995445 e 0995446), bem como quanto
à inexistência de registros desabonadores desta junto ao TCU
e ao CADIN (0995448 e 0995449).

 
Contudo, compulsando os autos, não foi

verificada a devida comprovação de crédito
orçamentário necessário para o pretenso aditamento. 

 
Considerando que o aditamento contratual ora

pretendido, com base na planilha abaixo, atende aos limites
estabelecidos no art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, não
enxergamos óbice quanto a sua concretização,
recomendando, contudo, a observância quanto ao reforço da
garantia originalmente celebrada, medida esta inclusive
devidamente já consignada na redação trazida no parágrafo
primeiro da Claúsula Segunda da última minuta apresentada
(0995118). 

 
CONTRATO n.º 21/2021

Serviço Qte Valor
unitário Valor Total

Restauração de plataformas de suporte
de condensadoras 11 R$

8.620,00
R$

94.820,00

VALOR TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL R$
94.820,00

Proposta sob análise - 1º TERMO ADITIVO (Acréscimo de 2
plataformas)

Restauração de plataformas de suporte
de condensadoras 2 R$

8.620,00
R$

17.240,00

VALOR TOTAL DO ACRÉSCIMO R$
17.240,00

PERCENTUAL DO ACRÉSCIMO 18,18%

VALOR GLOBAL R$
112.060,00

NOVO VALOR DA GARANTIA – 5% R$
5.603,00
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Desta forma, anuímos quanto ao aditamento ora
pretendido, condicionado, contudo, a devida comprovação de
crédito orçamentário, exigência aparentementte atendida
(0995754), a ser conformada pela SGO, que nos lê em
cópia, devolvendo estes autos a Vossa Senhoria para as
demais providências.

 
Por oportuno, considerando que o Termo de

Referência objeto desta contratação (0877909) não consignou
inicialmente a quantidade adequada de plataformas que dão
suporte às unidades condensadoras do sistema de
climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, situação esta que somente se deu
quando da provocação pela contratada (0992359 e 0992360),
culminando assim nesta imprevista proposição de
aditamento, recomendamos que a Administração atue, por
meio de seus gestores e fiscais, nas futuras contratações, com
o máximo de cuidado e atenção, durante a elaboração dos
estudos técnicos preliminares tendentes à elaboração daquele
documento, buscando a excelência na celebração e
consequente execução dos contratos neste Tribunal.   

 
Atenciosamente,
 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - SPPAC

 
 

Maurício Marcelino Alves
Chefe da SPPAC

 
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 29/12/2021, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 29/12/2021, às 09:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0995491 e o código CRC 5948897C.

0002502-70.2021.6.02.8000 0995491v22
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

RELATÓRIO

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  29/12/21  09:26                                      USUARIO : MAURICIO       
                                                       PAGINA  :      1         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : DEZEMBRO        - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$
    N 1 167664 0100000000 319000                                    294.650,50 C
    N 1 167666 0100000000 319000                                    128.918,88 C
    N 1 167673 0100000000 339000                                     29.420,31 C
    N 1 167674 0100000000 339000                                    331.730,47 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070277 ADM MANVEI                  3.279,13 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070278 ADM MATAUX                  1.226,22 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070278 ADM MATEXP                 10.818,86 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070280 ADM MATEXP                  2.200,00 C
    N 1 167674 0100000000 339036   070276 ADM ESCJUD                     35,46 C
    N 1 167674 0100000000 339037   070277 ADM APOIO                  92.745,94 C
    N 1 167674 0100000000 339037   070277 IEF VIGOST                 65.098,12 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070277 ADM MANVEI                  6.773,32 C
                                                                    CONTINUA ...
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL
PF12=RETORNA                 
                                                                              

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 29/12/2021, às 09:37, 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
0995754 e o código CRC 403C34FF.

0002502-70.2021.6.02.8000 0995754v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2021.
Promovidas as diligências recomendadas pela AJ-

DG, no Parecer 1545 (doc. 0994765), conforme se pode
observar dos pronunciamentos da SLC (doc. 0995122),
COMAP (doc. 0995122) e SPPAC (doc. 0995754), devolvo os
autos à deliberação de Vossa Senhoria, destacando, quanto à
questão da suficiência de crédito orçamentário, o que consta
do Despacho GSAD 0994571 e o Despacho SGO 0994631.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/12/2021, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996023 e o código CRC 0A8195F9.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996023v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2021.
À AJ-DG (c/c para ciência da SAD e COFIN)
 
Senhor(a) Assessor(a),
 
Devido ao prazo exíguo para o trâmite processual

neste exercício, com a devida vênia, reabrimos os autos nesta
SGO para informar o atual crédito disponível que pode
atender à requerida alteração quantitativa.

Assim, uma vez que o atual acréscimo pretendido
corresponde a R$ 17.240,00, conforme minuta (0995118),
ratificamos a existência de crédito para atender a demanda.

Despacho SGO 0996042         SEI 0002502-70.2021.6.02.8000 / pg. 827



 
Por fim, ressalvamos que caso a despesa não possa

ser empenhada neste exercício, a unidade requisitante deverá
indicar o remanejamento necessário.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 29/12/2021, às 19:01, 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
0996042 e o código CRC F175994B.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996042v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2021.
 
 
Tendo em vista as medidas saneadoras promovidas

pela SPPAC (0995491) e SGO (0996042), oriento o retorno dos autos
à Assessoria Juríudica para, em complemento a análise iniciada por
meio do Parecer 1545 (0994765), conclusão de sua manifestação
quanto à regularidade jurídica do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/12/2021, às 10:48, 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
0996152 e o código CRC 6DEF1613.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996152v1
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1560 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Uma vez cumpridas as diligências recomendadas no
Parecer 1545 (0994765), desta Assessoria Jurídica, aprovo a
minuta complementada (0995118), que tem por objeto o
acréscimo de 02 (duas) plataformas ao Contrato nº 22/2021,
que trata da prestação de serviços de restauração em 11
(onze) plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 30/12/2021, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996311 e o código CRC 1E2C4A3B.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996311v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 30 de dezembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de análise da minuta do primeiro termo

aditivo ao Contrato nº 22/2021 (0994737), celebrado com a
empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ nº:
29.136.830/0001-22, cujo objeto é a prestação de serviços de
restauração em 11 (onze) plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

O referido termo aditivo tem por objeto o acréscimo de
02 (duas) plataformas ao Contrato nº 22/2021. O acréscimo
quantitativo referido, totaliza R$ 17.240,00 (dezessete mil, duzentos
e quarenta reais), o que equivale a 18,18% do valor original do
contrato.

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica, por
meio dos Pareceres de n.º 1545 e 1560/2021 (0994765 e 0996311),
aprovou a aludida minuta, em razão de sua regularidade jurídica.

Dessa forma, concluo os autos a V. Exa. para a necessária
e competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizado o aditamento contratual na forma da minuta apresentada
(0995118).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/12/2021, às 11:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996321 e o código CRC 9D2031AF.
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PROCESSO : 0002502-70.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Celebração. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021.

 

Decisão nº 3141 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Com amparo na Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0996311)
e nos Pareceres da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(0994765 e 0996311), os quais certificaram a regularidade jurídica
do presente procedimento, AUTORIZO, a celebração do
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021 (0994737), celebrado
com a empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - ENGSERV, CNPJ
nº: 29.136.830/0001-22, cujo objeto é o acréscimo de 2 (duas)
plataformas ao Contrato nº 22/2021, que trata da prestação de
serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que dão suporte às
unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

O referido acréscimo das 2 (duas) plataformas, que dão
suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização
instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
totaliza R$ 17.240,00 (dezessete mil, duzentos e quarenta reais), o
que equivale a 18,18% do valor original do contrato.

À Secretaria de Administração para, pela unidade
competente proceder à lavratura do citado Termo Aditivo, nos
termos da minuta (0994737) e demais medidas de sua alçada para o
cumprimento da presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
30/12/2021, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996368 e o código CRC 26BFD5BF.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996368v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2021.
À SLC, para consolidar a minuta do aditamento

contratual.
À SGO/COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
À SMR, para acompanamento e demais medidas

pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/12/2021, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996490 e o código CRC 07D263CD.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996490v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (0996490).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/12/2021, às 21:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996542 e o código CRC 78702791.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996542v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 492(RO 1138).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 31/12/2021, às 09:49, 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
0996580 e o código CRC ACDBC583.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0996580),

registro minha assinatura no empenho 2021NE492, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/12/2021, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996586 e o código CRC 1E045994.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996586v1
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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

Inclusão de 02 plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do
sistema de climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas ao Contrato nº 22/2021, o qua previa inicialmente os
serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que dão suporte às
unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL.

 

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)

2021NE000492
29.136.830/0001-22

VICENTE GOMES DO
AMARAL - ENGSERV.

17.240,00 17.240,00  17.240,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 31/12/2021, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996594 e o código CRC 238C2ED1.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996594v4
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  31/12/2021 10:36
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 492

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70282 IEF MANPRE

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

31/12/2021 Ordinário 0002502-70.2021 - 17.240,00

29.136.830/0001-22 VICENTE GOMES DO AMARAL

22CT2021. Contratação de serviços de restauração em 2 (duas) plataformas que dão suporte às unidades
condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DOUTOR FERNANDO DO COUT 28 CIDADE UNIVERSITARI

CEP

57073-030

Município

MACEIO AL

UF Telefone

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

31/12/2021 10:36:31
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  31/12/2021 10:36
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 17.240,00

Total da Lista

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

001 17.240,00Contratação direta dos serviços  de restauração em 2 (duas) plataformas
que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização
instalado no TRE/AL, com fornecimento de material. Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato nº 22/2021. Decisão nº 3141 / 2021 - TRE-
AL/PRE/GPRES. SEI 0002502-70.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

31/12/2021 Inclusão 2,00000 8.620,0000 17.240,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

31/12/2021 10:36:31

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

31/12/2021 09:50:34

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

31/12/2021 10:36:31
Operação
Alteração
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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): 
0996594

 

X À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

 À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

 

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 31/12/2021, às 10:41, 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
0996622 e o código CRC 00956F7F.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996622v2
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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

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0996594

 
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, 31 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 31/12/2021, às 10:45, 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
0996630 e o código CRC C308B95F.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996630v2
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 22/2021 
 

                        PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2021 
Processo SEI nº 0002502-70.2021.6.02.8000 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 22/2021, celebrado 
nos autos do Procedimento SEI nº 0002502-
70.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa Vicente Gomes do 
Amaral - Engserv. 

 
 Pelo presente Termo Aditivo, a União, Pessoa Jurídica de Direito Público 
Interno, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário Federal, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob nº 06.015.041/0001-38, 
neste ato representado 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, e a empresa VICENTE GOMES DO AMARAL - 
ENGSERV, CNPJ nº: 29.136.830/0001-22, situada na Avenida Doutor Fernando Couto 
Malta, nº 28 - Cidade Universitária, Maceió/AL, Telefone (82) 99143-0929 / 98808-
8581, e-mail: vicenteamaralmirandiba@gmail.com, CEP: 57073-030, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por Vicente Gomes do Amaral, 
portador do RG nº 25.039.435-2 SSP/SP, CPF nº 154.516.428-26, resolvem ajustar o 
presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 02 (duas) plataformas 
ao Contrato nº 22/2021, que trata da prestação de serviços de restauração em 11 
(onze) plataformas que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de 
climatização instalado no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 
 O valor total acrescido por este aditivo é de R$ 17.240,00 (dezessete mil e 
duzentos e quarenta reais), que equivale a 18,18% do valor original do contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA deverá reforçar a garantia prestada, 
adicionando ao valor já segurado a quantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor total do presente aditivo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em 2021, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão e 
Administrativas), Elementos de Despesa 33.90.37 (Locação de Mão-de-Obra). 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Treze do Contrato nº 
22/2021. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo nº 0002502-70.2021.6.02.8000 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 22/2021 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI n° 
0996368, da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, e à 
manifestação de vontade da Contratada, eventos SEI n° 0992359 e nº 0992360, 
ambos acostados aos autos do Procedimento SEI nº 0002502-70.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO. 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES. 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 
 

 Maceió, 31 de dezembro de 2021. 

 
 
Pelo TRE/AL 
CONTRATANTE: 

Desembargador Otávio Leão Praxedes  
Presidente  

 
Pela 
CONTRATADA: 
                                               Vicente Gomes do Amaral 
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VICENTE GOMES DO 
AMARAL:29136830000122

Assinado de forma digital por 
VICENTE GOMES DO 
AMARAL:29136830000122 
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OTAVIO LEAO 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2021.
À SCON, para registro contábil.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 31/12/2021, às 11:36, 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
0996664 e o código CRC F5AEC540.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996664v1
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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. 0996594)
 

 
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:

 

Promovido, no SIAFI, o registro da indicação do Empenho em restos a pagar não
processados, devolvo os autos à SMR.

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2021, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996713 e o código CRC 5DD51ED8.

0002502-70.2021.6.02.8000 0996713v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  10/01/22  16:22     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 10Jan22   VALORIZACAO : 10Jan22  NUMERO  :
2022NS000009   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 29136830/0001-22 - VICENTE GOMES DO AMARAL                
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000002            DATA VENCIMENTO  : 10Jan22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO 22/2021 EVENTO (0973324),QUE TEM POR OBJETO A
PRESTAÇÃO D
  E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM 11 (ONZE) PLATAFORMAS QUE DÃO SUPORTE
ÀS UNIDADES
   CONDENSADORAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO EDIFÍCIO-
SEDE DO TRIBUN
  AL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL.               
   
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404       29136830000122                 812310201                            
                                                                       94.820,00
                                                                                
                                                                               
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           10Jan22   16:18  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA  
 
---------------------------------------xxx----------------------------------------                
                                                                                
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  10/01/22  16:22                                      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 29136830000122                                            
  VICENTE GOMES DO AMARAL                                                       
                               SALDO ANTERIOR A 01JAN                     0,00  

    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    10Jan 070011 00001 NS000009 541404           94.820,00C           94.820,00C
                                                                               
                                                                                
  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 10/01/2022, 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
0998128 e o código CRC 611CB49B.

0002502-70.2021.6.02.8000 0998128v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  10/01/22  16:35     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 10Jan22   VALORIZACAO : 10Jan22  NUMERO  :
2022NS000014   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 29136830/0001-22 - VICENTE GOMES DO AMARAL                
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000003            DATA VENCIMENTO  : 10Jan22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  EVENTO (0996653) DO CONTRATO
22/2021,QUE
  TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 02 (DUAS) PLATAFORMAS, QUE TRATA DA
PRESTAÇÃO DE
  SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM 11 (ONZE) PLATAFORMAS QUE DÃO SUPORTE
ÀS UNIDADES C
  ONDENSADORAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INSTALADO NO EDIFÍCIO-SEDE
DO TRE/AL.
  SEI 0002502-70.2021.6.02.8000.                                                
       
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404        29136830000122                 812310201                            
                                                                       17.240,00
                                                                          
                                                                                
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           10Jan22   16:33  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA   
 
-------------------------------------xxx--------------------------------------
              
                                                                                
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  10/01/22  16:35                                      USUARIO : MAGDA          
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
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  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 29136830000122                                            
  VICENTE GOMES DO AMARAL                                                       
                               SALDO ANTERIOR A 01JAN                     0,00  

    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    10Jan 070011 00001 NS000009 541404           94.820,00C                     
    10Jan 070011 00001 NS000014 541404           17.240,00C          112.060,00C
                                                                                
                                                                            
                                                                                
  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 10/01/2022, às 16:39, 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
0998160 e o código CRC 082E57A3.

0002502-70.2021.6.02.8000 0998160v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS000009 (0998128);
2022NS000014 (0998160)

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 10/01/2022, 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
0998165 e o código CRC BC844E03.
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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 05302022010300095
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Nº 1, segunda-feira, 3 de janeiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região torna público que o Exmo. Sr.
Presidente, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, decidiu, no processo
administrativo digital nº TRF2-EOF-2019/00224, aplicar à empresa Construtora Nogueira
Franco Eireli a penalidade de impedimento de licitar e contratar com este E. Tribunal, pelo
prazo de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 14/12/2021, nos termos do subitem 7.3.2 do
Contrato nº 041/2019 c/c art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000445, emitida em 23/12/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682. Objeto: Aquisição de
nobreaks - Ata n.º TRF2-ARP-2021/00079. 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: 449052. Valor total do empenho: R$ 4.780,00. Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 2 1 / 0 0 1 8 5 . 0 2 .
PUBLIQUE-SE.

AVISO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão unilateral do Contrato nº 041/2019, celebrado
entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e empresa Construtora Nogueira Franco
Eireli.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
especializados em recuperação predial e adequações físicas em 06 (seis) pavimentos,
corredor de acesso ao Plenário e hall de entrada do prédio sede deste E. Tribunal, com
fornecimento de materiais e mão de obra, conforme constante no Processo Administrativo
Digital nº TRF2-EOF-2019/00224.

DA RESCISÃO: Fica rescindindo unilateralmente o Contrato nº 041/2019, a partir
de 14/12/2021, em observância aos arts. 77, 78, inciso I, II e III c/c art. 79, inciso I, todos
da Lei nº 8.666/93, diante das informações que instruem os autos.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021
DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO

Presidente

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0001437-88.2015.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 06.001.15.2017 ao
Contrato nº 06.001.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, CNPJ
nº 67.169.631/0001-00; Objeto: reajuste do valor contratual, prorrogação do prazo de
vigência e suspensão do prazo de execução; Fundamento Legal: art. 57, § 1º, III, da Lei nº
8.666/1993; Data de assinatura: 28/12/2021; Vigência: 12 meses, de 01/01/2022 a
31/12/2022; Valor Total: R$ 5.024,55; Procedimento Licitatório: Tomada de Preços nº
001/2017; Signatários: pelo Contratante, Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral,
e pela Contratada, Sr. José Starosta, Sócio Diretor.

EXTRATO DE CANCELAMENTO

Processo nº 0021650-42.2020.4.03.8000; Espécie: Termo de Cancelamento de Ata de
Registro de Preços nº 12.012.10.2021, firmado em 23/12/2021; Órgão: TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-73; Fornecedora: FINO
SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 00.354.138/0001-99; Objeto: cancelamento
da ata de registro de preços; Validade: a partir da assinatura; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico nº 015/2020-RP; Signatário: pelo TRF 3ª Região.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 44/2021

O Pregoeiro do TRF da 5ª Região torna público o resultado do julgamento do
Recurso Administrativo impetrado pela Empresa Supriserv Comércio Representações e
Serviços Ltda - CNPJ nº 12.707.105/0001-64, cujo objeto consiste no Registro de Preços,
com validade de 12 meses, para aquisição de Solução de Web Application Firewall (WAF),
com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses, do Tribunal Regional Federal da
5ª Região (TRF5) e das Seções Judiciárias Vinculadas à 5ª Região (JFPE, JFPB, JFRN, JFCE,
JFAL e JFSE). O Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região exarou a seguinte decisão: Acolho, com esteio no art.50, ÷1º, da Lei nº 9.784/99,
os termos do Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência nº 191/2021, para: (a) não
conhecer o recurso administrativo interposto pela empresa Supriserv Comércio
Representações e Serviços Ltda., tendo em vista a sua intempestividade e irregularidade
formal; (b) adjudicar o objeto do Pregão Eletrônico nº 44/2021, Lotes 01 e 02, à empresa
Netsafe Corp Ltda., CNPJ nº 03.476.184/0002-30; (c) homologar o resultado da licitação; e,
(d) encaminhar os autos à Secretaria Administrativa, para conhecimento e cumprimento
desta decisão.

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 31/12/2021) 090031-00001-2021NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 62/2021

O Pregoeiro do TRF da 5ª Região torna público o resultado do julgamento do
Recurso Administrativo impetrado pela Empresa IS BRASIL INSTALAÇÕES SUSTE N T ÁV E I S
EIRELI - CNPJ nº 26.123.437/0001-06, cujo objeto consiste na contratação de emperesa
especializada em sistemas fotovoltaicos, para implantar usina de microgeração de energia
fotovoltaica, no Prédio Anexo I - ESMAFE do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O
Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região exarou a
seguinte decisão: Acolho, com esteio no art. 50, ÷1º, da Lei nº 9.784/99, os termos do
Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência nº 200/2021, para: (a) conhecer o recurso
administrativo impetrado pela empresa IS Brasil Instalações Sustentáveis Eireli, tendo em
vista a sua tempestividade e regularidade formal, e, no mérito, negar provimento; (b)
adjudicar o objeto do Pregão Eletrônico nº 62/2021 à empresa Nobrega & Assis Serviços de
Engenharia Ltda; (c) homologar o resultado da licitação; e, (d) encaminhar os autos à
Secretaria Administrativa, para conhecimento e cumprimento desta decisão.

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 31/12/2021) 090031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 30/2021; PA SEI nº 0006004-90.2021.6.02.8000 - TRE-AL; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa DETRONIX INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA, CNPJ nº: 07.404.500/0001-38; Objeto: fornecimento de equipamentos
destinados a monitoramento, inspeção em objetos e detecção da existência de materiais
que possam apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do FEM-AL,
incluindo a prestação dos serviços de instalação, testes, treinamento dos
servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o
período da garantia; Valor unitário: 19.599,80; Valor total: R$ 39.199,60; Vigência: 180
dias, a partir da data da assinatura que ocorreu em 31/12/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 17-A/2021; Proc. SEI nº 0001098-81.2021.6.02.8000; PE nº 62/2021; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 31/12/2021; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de material de informática; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
62/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA., CNPJ 42.051.768/0001-34,
Item 01, unidade, 8, R$ 498,00, R$ 3.984,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021; Processo SEI nº 0002502-
70.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666/1993 e
alterações, e Cláusula Treze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº
06.015.041/0001-38, e a empresa Vicente Gomes do Amaral - Engserv, inscrita no CNPJ sob
o nº 29.136.830/0001-22; Objeto: acréscimo de 02 (duas) plataformas ao Contrato nº
22/2021, que trata da prestação de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que
dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no edifício-
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Valor total: R$ 17.240,00; Assinatura:
31/12/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO Nº 19/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 19/2021 (PAD nº 2972/2021), que tem por objeto a
contratação de serviço de manutenção de sistemas elétricos, ADJUDICADO em favor da
empresa ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA, CNPJ nº 03.543.374/0001-41. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2021, pelo Des. WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 23/2021 (PAD nº 7859/2021), que tem por objeto o registro
de preços para eventual aquisição de gêneros de alimentação ADJUDICADO em favor das
empresas J A DE S REIS EIRELI, CNPJ n. 22.131.693/0001-94, para os itens 2, 5, 6, 7, 9 e 12;
V M ALUGUEIS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA, CNPJ n. 27.720.570/0001-02, para o item 17;
FABRÍCIO SOUZA DA COSTA, CNPJ n. 34.360.960/0001-84, para os itens 1, 8, 10, 11, 13, 15
e 16; e RAG COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ n. 37.528.463/0001-30,
para os itens 3, 4 e 14. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 30/12/2021, pelo Des. WELLINGTON
JOSÉ DE ARAÚJO.

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017, que tem por objeto a locação de imóvel
onde funcionam os Cartórios da 37ª e 106ª Zonas Eleitorais, no município de Pinheiro/MA .
(SEI nº 0002346-23.2020.6.27.8000). Contratado: Alaide de Jesus Pinto, CPF nº
572.570.273-15. Objeto do aditivo: Prorrogação da vigência por 05(cinco) anos, com início
em 19/01/2022 e término em 18/01/2027. Data de assinatura do último signatário:
29/12/2021. Signatários: Des. José Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e
a Sra. Alaide de Jesus Pinto, Locadora.

Primeiro termo aditivo ao Contrato nº. 14/2021, referente à execução de serviços comuns
de engenharia de manutenção predial no Fórum Eleitoral de Vargem Grande/Ma (SEI
0008771-32.2021.6.27.8000). Contratada: EP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI. (CNPJ
nº. 37.191.147/0001-16). Objeto do aditivo: acréscimo de serviços. Novo valor do contrato:
R$ 151.036,28. Elemento de despesa 44.90.51 - Obras e Instalações; Plano Interno: IEF
REFSET. Data de assinatura do último signatário: 29/12/2021. Signatários: Des. José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, Presidente do TRE/MA e o Sr. Elvis Presley de Oliveira Lima,
Representante da contratada.

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Nº.: 2021NE000540. Data de emissão: 29/12/2021. Espécie: Empenho de despesa. SEI nº.
0011318-45.2021.6.27.8000. Objeto: Aquisição de material de consumo - ARP nº 88/2021
(PGE nº 31/2021). Valor: R$ 4.812,50. Credor: JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BR I N D ES
EIRELI. (CNPJ: 13.628.123/0001-13).

Nº.: 2021NE000541. Data de emissão: 30/12/2021. Espécie: Empenho de despesa. SEI nº.
0010034-02.2021.6.27.8000. Objeto: Serviços de confecção de tapete em fibra sintética de
vinil, personalizado com a logo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. (Dispensa de
Licitação nº 10/2021). Valor: R$ 569,00. Credor: RRD COMERCIO E SERVICO DE TA P EC A R I A
E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL EIRELI. (CNPJ: 32.236.322/0001-20).
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que a via assinada do 1º Termo Aditivo ao
Contrato nº 22/2021 foi enviada ao Sr. Vicente Amaral por meio de
aplicativo de mensagens no dia 03 de janeiro passado.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/01/2022, 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
0998602 e o código CRC 9CB02199.

0002502-70.2021.6.02.8000 0998602v2
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