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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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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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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
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